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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este documento, que representa o Memorial Descritivo da minha carreira 

docente, foi elaborado no intuito de apresentar a história da minha vida 

acadêmica de forma circunstanciada. Nele constam as principais atividades 

desenvolvidas ao longo de 34 anos de trajetória, narradas numa forma que 

possa expressar, concisamente, a evolução e a construção desta carreira 

entremeada de atividades de naturezas correlatas, como o ensino, a pesquisa, 

a extensão e a gestão no meio acadêmico. 

 

 

1.1 DADOS PESSOAIS 

 

GUIDO FONTGALLAND COELHO LINHARES: 

Nascimento: 12 de março de 1956. 

Filiação: Guido Fontgalland Linhares e Maria Florência 

Castelo Branco Coelho Linhares. 

Naturalidade: Parnaíba - PI. 

Nacionalidade: Brasileira. 

 

CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG):  Expedida pela Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Goiás, sob o número 337.323. 

 

TÍTULO ELEITORAL:  Número 0204.0246.1058, 146ª Zona, Seção 071. 

 

CERTIFICADO DE RESERVISTA:  Número 974.812, Série O, da 11a Região 

Militar do Ministério do Exército Brasileiro, 7a CSM. 

 

CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF):  Número 122.723.021-49 

 

DIPLOMA DE MÉDICO VETERINÁRIO:  Outorgado pela Universidade Federal 

(UFG) de Goiás, em 19 de janeiro de 1981, registrado sob o número 1.371 no 

livro 4.A.V., na folha 040-V, Processo 002754/80, em 24 de setembro de 1981. 
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CATEIRA PROFISSIONAL:  Número 0838, emitida pelo Conselho Regional de 

Medicina Veterinária do Estado de Goiás – CRMV-GO. 

 

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO:  Número 01776362093. 

 

PASSAPORTE:  Número FK 712285 (República Federativa do Brasil) 

 

VÍNCULO INSTITUCIONAL ATUAL - ATUAÇÃO PROFISSIONAL:  Servidor 

público da Universidade Federal de Goiás, no cargo de Professor Associado IV, 

do quadro permanente, em regime de dedicação exclusiva (Matrícula no 

0299626). 

 

ESTADO CIVIL:  Casado com Lúcia Correia Lima Linhares, em 4 de fevereiro 

de 1978. 

 

FILHOS: 

Bruna Correia Lima Linhares 

Daniel Correia Lima Linhares 

Eduardo Correia Lima Linhares 

 

FUNÇÃO ATUAL: Professor Associado, nível IV, do Setor de Medicina 

Veterinária Preventiva, do Departamento de Medicina Veterinária, da Escola de 

Veterinária e Zootecnia, da Universidade Federal de Goiás. 

Endereço:  Campus Samambaia, Km 8 da Rodovia Goiânia-Nova Veneza, 

Caixa Postal 131, CEP 74001-970, Goiânia/GO. 

Telefone: (62) 3521-1595. 

E-mail: guido_linhares@ufg.br 
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1.2 MINHA MOTIVAÇÃO PARA PROMOÇÃO A PROFESSOR 

TITULAR 

 

 

O Setor de Medicina Veterinária Preventiva (SMVP) da Escola de 

Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás (UFG) é 

responsável por disciplinas de graduação dos Cursos de Medicina Veterinária e 

de Zootecnia, assim como disciplina do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Animal (Mestrado e Doutorado). Entre as disciplinas constantes no 

“Plano Pedagógico” dos cursos de graduação que estão sob a 

responsabilidade do SMVP, encontram-se: a) Doenças Infecciosas dos 

Animais; b) Doenças Parasitárias dos Animais; c) Epidemiologia; d) Saúde 

Pública; e) Produção e Sanidade de Aves; f) Produção e Sanidade de Suínos. 

As duas últimas envolvem a participação conjunta entre o Setor de Produção 

Animal (SPA) e o SMVP, representando uma experiência nova, na tentativa de 

promover o aspecto de interdisciplinaridade. Os docentes do SMVP também 

atuam ativamente na disciplina “Estágio Curricular Supervisionado”, sendo esta 

de responsabilidade da Coordenação de Estágios da EVZ. Estão, ainda, a 

cargo dos professores do SMVP as disciplinas “Zoonoses”, “Animais 

Selvagens” e “Diagnóstico Laboratorial em Aves e Suínos”, oferecidas dentro 

do Núcleo Específico Optativo do Curso de Medicina Veterinária e as 

disciplinas obrigatórias “Princípios de Biossegurança Aplicadas à Produção 

Animal” e “Programas de Biossegurança Aplicados à Produção Animal” do 

Curso de Zootecnia. As atividades docentes dos professores deste Setor se 

estendem também ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

UFG, os quais são responsáveis por várias disciplinas, entre elas: 

“Parasitologia Aplicada à Sanidade Animal”, “Planejamento do Diagnóstico 

Molecular”, “Epidemiologia Aplicada à Sanidade Animal”, “Prática Laboratorial 

em Doenças de Aves” e “Seminários Aplicados”. 

 

 Em síntese, são onze disciplinas em cursos de graduação e cinco em 

cursos de mestrado e doutorado que são conduzidas sob a coordenação e a 

responsabilidade compartilhadas entre seis docentes do quadro permanente 



MEMORIAL DESCRITIVO                 Guido Fontgalland Coelho Linhares 

4 
 

atuantes no Setor. O incremento de atividades docente em disciplinas tem 

ocorrido, principalmente, em função da demanda crescente motivada pela 

expansão dos cursos de graduação e pós-graduação verificada nos últimos 

anos na EVZ/UFG. Em relação às categorias destes docentes, é importante 

observar que não há, no momento, nenhum Titular entre eles, o que justifica a 

busca de ações no sentido de corrigir esta distorção. 

 

 Compreendo que a missão do Professor Titular dentro de uma unidade 

ou setor de atividade acadêmica de nível superior é de suma importância e 

imprescindível ao bom andamento de todas as atividades dos demais docentes 

inseridos no grupo, quer seja no campo do ensino, pesquisa, extensão ou 

gestão. Ele deve ser munido de pré-requisitos que o qualifique a desempenhar 

papel relevante na liderança, com base na sua formação técnico-científica e 

ética, aliada à bagagem de experiências didáticas e administrativas, 

acumuladas no decorrer de anos de vivência no meio acadêmico. Vejo nestes 

elementos o arcabouço fundamental que moldam o perfil do Professor Titular e 

que lhe garantem suporte para desempenhar sua função mais nobre que é a 

de liderar, de forma inequívoca e harmônica, os rumos mais adequados ao 

crescimento equilibrado de todas as atividades correlatas. Ainda neste 

contexto, considero importante a visão, não somente do presente, mas do 

futuro, que possam conduzir sempre à integração entre as diferentes áreas do 

conhecimento, tanto no âmbito local, como também em nível nacional e 

internacional. 

 

 O recente estabelecimento de normas para a promoção do Professor 

Associado (Classe D) para Professor Titular (Classe E) foi motivo que me levou 

a realizar profunda reflexão sobre a situação atual do nosso SMVP e a minha 

parcela de contribuição nos últimos 34 anos de atividade docente. No final 

deste processo de análise histórica e consubstanciada eu me senti fortemente 

estimulado a pleitear esta nobre responsabilidade. Tive a sensação, como em 

vários outros momentos de minha vida acadêmica, mesmo que por outros 

motivos, de estar sendo novamente desafiado e ao mesmo tempo estimulado 

para assumir o papel de uma nova missão, em um novo momento da minha 

carreira. Posso agora concluir com segurança absoluta, que me sinto bastante 
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confiante para, em caso de aprovação pelos pares, abraçar e conduzir de 

forma consistente e madura as atribuições de Professor Titular durante os mais 

de dez anos que ainda me reservam o futuro em atividade docente. 
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1.3 MARCOS NA MINHA TRAJETÓRIA 

 

 Nasci em Parnaíba, uma cidade modesta, mas privilegiada em belezas 

naturais, localizada na faixa litorânea do estado do Piauí, no dia 12 de março 

de 1956. Meu pai, Guido Fontgalland Linhares, descendente de família de 

comerciantes no ramo ferragista, iniciou nossa família com seu casamento com 

Maria Florescência Castelo Branco Coelho Linhares, proveniente de família 

com raízes distintas entre produtores rurais e comerciantes. Fui o primogênito 

entre seis irmãos nascidos desta aliança. Após meu nascimento vieram 

sequencialmente meus irmãos Luis Carlos Coelho Linhares, Francisco das 

Chagas Linhares Neto, João de Deus Coelho Linhares, Antônio José Coelho 

Linhares e Júlia Maria Coelho Linhares. Apesar de numerosa, nossa família foi 

muito bem conduzida por nossos pais, que tiveram sabedoria e amor para criar, 

orientar e educar a todos, sem distinção, mostrando sempre o caminho da 

correção e da proximidade a Deus. 

No ano do meu aniversário de 4 anos, nossa família migrou para a 

cidade de Goiânia, estado de Goiás, tendo como meta a expansão da atividade 

empresarial da família, exercida por meu pai. Naquela época foi inaugurada a 

primeira filial da loja ferragista “Casa Linhares”, cuja matriz era sediada na 

cidade de Parnaíba-PI. Meu pai assumiu o compromisso de gerenciar a nova 

loja na capital goiana e, assim, abriu um leque de novas oportunidades que 

surgiriam para os filhos. A convivência familiar, sempre foi intensa e muito 

harmoniosa, não somente entre pais e filhos, mas também entre avós, tios, 

primos e incontáveis amigos próximos à família. Sempre vivemos em ambiente 

saudável, aprendendo com a experiência dos mais velhos e nos respeitando 

mutuamente. As palavras de Cora Coralina refletem aquela época inesquecível 

para todos nós: “Venho do século passado e trago comigo todas as idades. 

Posso dizer com segurança: a melhor recompensa que os pais deixam aos 

filhos é uma formação de sabedoria, amor e humanidade”. 

 Logo ao atingir idade escolar, eu e meus irmãos fomos encaminhados 

para os estudos regulamentares. Aos 5 anos de idade iniciei meus estudos no 

Colégio Sagrado Coração de Maria. Concluí o Curso Primário no Colégio 
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Educandário Pio XII e o Curso Ginasial (1o Grau) no Colégio Estadual Lyceu de 

Goiânia. 

 Ainda durante o Curso Ginasial frequentei cursos de idiomas na língua 

inglesa, no “Curso Yázigi” e no “Manhattan English Course”. Estes cursos me 

capacitaram para concorrer a uma bolsa no programa internacional de 

intercâmbio de estudantes “Youth for Understanding”. Fui contemplado com 

uma bolsa para os Estados Unidos para um período de seis meses. Durante 

este tempo, ainda com 16 anos de idade, fui recebido por uma família 

americana residente em uma propriedade rural no condado de Riverton, estado 

de Nebraska (NE). Fui tratado como filho da família, constituída pelo casal 

(Ralph e Jolene Sindt) e mais 4 filhos, com os quais me relacionei como 

verdadeiros irmãos (Shannon, Mike, Doug, Smith e Donald). Frequentei o 

colégio (Junior High School) da cidade de Franklin e me relacionei social e 

culturalmente com a comunidade local. Este período foi muito proveitoso para 

minha vida futura por ter me proporcionado a oportunidade de conhecer outro 

país e cultura, diferentes da realidade que eu conhecia até então. Da mesma 

forma foi muito benéfica a chance de consolidar o aprendizado da língua 

inglesa, que tanto me abriu portas em dias futuros. Desta época tenho também 

que destacar a forte influência que recebi com o convívio nesta família, em 

ambiente de forte atividade agropecuária. O aglomerado que constituía a 

propriedade era explorado na produção de grãos, forrageiras e criação e 

confinamento de bovinos de corte. Praticamente toda a atividade era conduzida 

pelos membros da família. Dessa forma, me senti envolvido e estimulado a 

também participar, dentro das minhas limitações de tempo e idade. O fato é 

que esta experiência foi marcante na minha formação como indivíduo e, sem a 

menor dúvida, posso assegurar que exerceu forte influência quando me 

encontrei cercado pelo dilema que todos os estudantes passam no momento 

de escolher qual a profissão a seguir – qual curso escolher para prestar o 

vestibular. 

 Ao retornar a Goiânia continuei meus estudos regulares, concluindo o 

Curso Colegial (2o Grau) no Colégio Pré-Universitário de Goiânia. 

 Chegara o momento decisivo para a escolha do Curso Universitário que 

me conduziria a uma profissão a ser exercida por toda a vida. Nos anos que 

antecederam este momento de decisão, recebi, entre outras, influências 
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importantes de fatos que começavam atrair a atenção dos cidadãos brasileiros 

em direção às novas perspectivas para o desenvolvimento do País. Com a 

criação da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), no ano 

de 1973, surgiu um novo e promissor horizonte, tendo em vista a 

implementação de novas tecnologias voltadas para a diversificação da 

produção agropecuária. A pesquisa ofereceu novos cultivares aos produtores, 

os quais tinham sido adaptados para diferentes regiões do País. Isto foi um 

marco capital que permitiu a expansão das fronteiras agrícolas em direção ao 

cerrado, oferecendo novas alternativas para agricultura e pecuária nos 

latifúndios monocultores arcaicos, incrementando a produção em maior escala, 

principalmente da soja, do algodão e do feijão. Este foi o início do fenômeno 

que levou a agropecuária brasileira à conhecida “revolução verde” que viria a 

ocorrer nos anos seguintes e que conduziu ao crescimento exponencial da 

atividade como um todo no País. 

Naquele momento de importante decisão também pesaram as 

influências recebidas durante minha estadia na família dos Sindt nos Estados 

Unidos, como também as lembranças de infância da propriedade explorada por 

meus bisavós maternos, com atividades de produção em engenho de cana, 

criações de subsistência como bovinos e aves, assim como de animais de 

trabalho (cavalos e asininos). Neste contexto, tomei a decisão e optei pela 

escolha da profissão que mais me proporcionava sentimentos de curiosidade, 

interesse e motivação. 

Realizei, portanto, o concurso vestibular para o Curso de Medicina 

Veterinária da Universidade Federal de Goiás, tendo conseguido aprovação já 

na primeira tentativa. Ingressei como estudante no ambiente acadêmico 

superior no ano de 1975. 

 Durante o curso universitário fiz grandes amizades, entre colegas de 

turma, professores e toda a comunidade universitária. Participei de inúmeros 

encontros científicos, sociais e compreendi e aproveitei ao máximo o ambiente 

universitário. Encontrei tempo, ainda, para me dedicar ao ensino, como 

professor de língua inglesa. Estes foram meus primeiros passos para a vida na 

docência. Ministrei aulas em dois colégios de primeiro grau, da rede estadual 

de ensino, na cidade de Goiânia. Em seguida consegui emprego para ministrar 
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aulas, também de inglês, no Colégio Marista e no Manhattan English Course, 

nesta capital. 

 No segundo ano de faculdade, durante férias na minha terra natal, no 

litoral piauiense, conheci uma jovem encantadora chamada Lúcia, aquela que 

seria minha esposa e companheira e mãe dos meus filhos. Me casei ainda 

durante o curso universitário. Antes mesmo de concluir o curso já ganhávamos 

nossa primeira filha Bruna, no ano de 1979. 

 Com a conclusão do curso universitário e a diplomação como Médico 

Veterinário, no final do ano de 1980, chegara o momento da busca por um 

emprego como profissional liberal. Enquanto o emprego não surgia, passei a 

me dedicar a trabalhos eventuais na prestação de assistência veterinária em 

propriedades rurais. Após a conclusão do curso e devido ao meu bom 

relacionamento dentro da Escola de Veterinária/UFG, consegui ali permanecer 

como estagiário durante o primeiro semestre de 1981, dedicando-me a 

atividades de atendimento de rotina clínica e cirúrgica no Hospital Veterinário. 

Neste período pude consolidar meus conhecimentos teóricos, exercendo 

grande volume de atividades em práticas veterinárias. No segundo semestre do 

mesmo ano tive oportunidade de vivenciar nova experiência como estagiário, 

agora no Departamento de Inspeção de Carnes, Leite e Derivados da mesma 

Escola. Nesta ocasião consolidei fortemente o desejo de seguir a carreira 

docente, pois fui novamente bombardeado por influências que me despertavam 

fortemente o interesse pelo magistério. Neste novo estágio pude complementar 

minhas experiências em atividades didáticas e práticas de laboratório e de 

campo, todas elas vinculadas à área de medicina veterinária preventiva, mais 

especificamente aos temas sobre epidemiologia, diagnóstico e controle das 

doenças infecciosas dos animais. 

 No ano de 1982 surgiu minha primeira grande oportunidade de 

conseguir uma vaga no cargo de docente efetivo do quadro permanente da 

Universidade Federal de Goiás. Era um concurso para Professor Auxiliar de 

Ensino em regime de 20 horas semanais de trabalho. Fiz o concurso com muito 

empenho e fui aprovado em primeiro lugar nas provas de seleção. 

 Fui contratado em 15 de julho de 1982, assumindo responsabilidades 

em diversos conteúdos relacionados à bacterioses, viroses e parasitoses dos 

animais, dentro das disciplinas “Epidemiologia e Doenças Infecciosas I”, 
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“Doenças Infecciosas dos Animais II” e “Higiene e Saúde Pública”, no então 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da Escola de Veterinária da 

UFG. Para receber treinamento na área de doenças infecciosas, fui 

encaminhado ao Departamento de Higiene Veterinária e Saúde Pública – 

DHVSP, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, UNESP/Botucatu, 

em atividade prevista e financiada pelo Projeto Subin/UFG. No local fui 

recebido e orientado pelo Prof. Dr. Walter Maurício Correia, a quem agradeço 

eternamente pelo acolhimento carinhoso e dedicado à minha pessoa. Suas 

orientações me foram muito valiosas e vieram em momento oportuno, 

considerando especialmente minha condição de docente recém ingresso no 

meio acadêmico. Neste campo de estágio, tive todas as portas abertas, como o 

atendimento clínico e ambulatorial de rotina, os laboratórios de diagnóstico, a 

biblioteca e as demais instalações. Até mesmo sua coleção particular de slides 

o Dr. Walter Correa me disponibilizou para fazer cópias e me autorizou o uso 

em salas de aula. Estes slides, usados como material didático, foram muito 

úteis, principalmente nos primeiros anos de docência. Por um período de 2 

meses pude conviver com professores experientes daquela instituição, como 

os residentes e técnicos de laboratório. Consegui naquele curto período de 

tempo o combustível que iria me impulsionar no regresso à UFG. 

 Após meu retorno de Botucatu, retomei minhas atividades de ensino na 

UFG, agora com confiança ainda mais reforçada. Diversifiquei minhas ações 

referentes à pesquisa, extensão e administração. Me dediquei, com o incentivo 

do Prof. Francisco da Chagas Costa do Santos, a escrever meu primeiro artigo 

científico. Já nos primeiros anos de docência eu estava participando das 

atividades de extensão da nossa Escola de Veterinária, dentro do programa 

institucional “Serviço Integrado de Assistência Veterinária (SIAV), através do 

qual a Escola exercia atividades de extensão junto à comunidade de 

produtores rurais do interior do estado, ao tempo que proporcionava 

treinamento com atividades práticas de clínica, cirurgia e programas sanitários 

para seus alunos em formação. Naqueles primeiros anos tivemos atividades 

nos municípios de Trindade, Piracanjuba, Rio Verde e Mossâmedes. 

Em relação às gestões de natureza administrativa, assumi o 

compromisso de criar o Laboratório de Diagnóstico de Doenças Parasitárias da 

EV/UFG. Inicialmente o laboratório foi montado com recursos do próprio Setor 
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e com a colaboração de coordenadores de outros laboratórios da própria 

unidade de ensino, o que garantiu a disponibilização de equipamentos 

essenciais ao funcionamento do laboratório, como microscópios, estufas, 

geladeira, entre outros. Posteriormente, recursos que consegui angariar junto 

ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à 

Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE) da UFG permitiram a consolidação 

da estrutura do laboratório, que se encontra em plena atividade até a presente 

data. 

 Com novas bênçãos de Deus e no meio a estes acontecimentos 

nasciam meus outros dois filhos, Daniel, em 1981 e Eduardo, em 1984. 

 Minha carreira docente foi transcorrendo normalmente durante os anos 

subsequentes, passando ao regime de Dedicação Exclusiva nas classes de 

Professor Auxiliar de Ensino (níveis I, II, III e IV), Assistente (I, II, III, IV), 

Adjunto (I, II, III e IV) e, finalmente Associado (I, II, III e IV). 

 No transcorrer deste período obtive títulos de pós-graduação em 

programas de capacitação de docentes do ensino superior que me 

acrescentaram significativa bagagem técnico-científica, a qual procurei utilizar 

da melhor maneira possível, em especial nas minhas atividades de ensino e 

pesquisa, dentro da UFG. Diversifiquei, ainda, minhas atuações com a 

participação em intercâmbios com outras universidades brasileiras, 

estrangeiras e também com outras instituições de pesquisa. Entre as 

brasileiras destaco minha estreita relação com a Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro, a Universidade Fluminense e o Centro Nacional de Pesquisa 

em Gado de Corte da EMBRAPA, e, entre as do exterior, a Universidade de 

Auburn (Estados Unidos), a Universidade de Minnesota (Estados Unidos) e a 

Universidade Complutense de Madrid (Espanha). 

 Meu primeiro curso de pós-graduação foi de Especialização em 

Parasitologia (carga horária de 905 h), realizado no Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da UFG e concluído no ano de 1987. 

Elaborei meu trabalho de conclusão com a monografia intitulada “Eimeria em 

bovinos mestiços zebu-holandes procedentes da bacia leiteira de Goiânia”. 

Com a dedicada orientação que recebi do Prof. José Roberto Carneiro, a 

condução deste trabalho foi um exercício de grande importância para meu 

aprendizado no campo da pesquisa científica. Também tive a oportunidade de 
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conhecer outros professores e pesquisadores renomados, atuantes em áreas 

variadas como a helmintologia, a entomologia e a protozoologia. 

 Cumpri a próxima etapa na pós-graduação com a obtenção do título de 

Magister Scientiae pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ), no curso de Mestrado em Medicina Veterinária, área de 

concentração em Parasitologia Veterinária. Nesta época iniciei minha trajetória 

de pesquisa com hemoparasitos dos animais, apresentando a dissertação 

“Estudo soroepidemiológico de Babesia bigemina (Smith & Kilborne, 1893) e 

Babesia bovis (Babès, 1888) em bovinos no Município de Goiânia, GO, Brasil”, 

sob a orientação do Prof. Dr. José Luiz de Barros Araújo e com a importante 

colaboração do Prof. Dr. Carlos Luiz Massard, no ano de 1991. Este trabalho 

representou uma contribuição ao conhecimento da epidemiologia da Babesiose 

Bovina no município de Goiânia, sendo este o primeiro trabalho do gênero no 

estado de Goiás. 

 O entusiasmo pela pós-graduação e pela pesquisa nos temas 

“hemoparasitos e hemoparasitoses” me conduziu ao curso de Doutorado em 

Ciências Veterinárias, realizado também na Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro, agora sob a orientação do Prof. Dr. Carlos Luiz Massard. Em 1995, 

obtive o título de Philosophiae Doctor, com a tese defendida e aprovada: 

“Aspectos biológicos e epidemiológicos das babesioses de equídeos, com 

ênfase à microrregião de Goiânia, Goiás, Brasil”. Assim como a dissertação de 

mestrado, a tese também representou um trabalho importante para a nossa 

região, trazendo contribuições inéditas para o conhecimento da epidemiologia 

da Babesiose Equina por Babesia caballi e Babesia equi. Para a realização dos 

cursos de Mestrado e de Doutorado contei com o valioso auxílio financeiro 

concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), sem o qual não teriam sido concebidos. 

 Os conhecimentos adquiridos no transcurso das atividades relacionadas 

aos cursos de Mestrado e Doutorado formaram a base fundamental daquela 

que viria a ser minha principal linha de pesquisa. 

 Ao retornar do Doutorado me empenhei na busca de recursos 

financeiros para dar suporte a atividades de pesquisa científica. Consegui a 

aprovação de financiamentos para projetos em editais do CNPq e da 

FUNAPE/UFG. Estes recursos foram importantes para consolidar e ampliar a 
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estruturação do Laboratório de Diagnóstico de Doenças Parasitárias. Com 

estes recursos foram comprados material de consumo e vários equipamentos 

que tornaram possível a realização de inúmeros projetos de pesquisas, muitos 

dos quais envolveram atividades no desenvolvimento de experimentos 

vinculados a dissertações e teses de alunos do Programa de Pós-Graduação 

em Ciência Animal da UFG. Consegui ainda captar outros recursos que foram 

destinados à criação do Laboratório de Diagnóstico Molecular, tornando agora 

possível a condução de experimentos empregando técnicas moleculares, com 

base na reação em cadeia da polimerase. 

 Ao mesmo tempo atuei, em colaboração com outros professores da 

nossa Escola, na elaboração do projeto de criação do Curso de Pós-

Graduação em Ciência Animal da UFG. Este foi o primeiro curso de mestrado 

na história da Escola de Veterinária (EV) da UFG, com aprovação e certificação 

pela Capes no ano de 1997, e que mais tarde seria ampliado para incluir o 

Curso de Doutorado. Com muito orgulho, recebi do Diretor da Escola de 

Veterinária, em comum acordo com os demais componentes da Comissão de 

Elaboração do Projeto, a nobre missão de assumir o cargo de Coordenador do 

Curso. Também tive a satisfação de participar, na condição de orientador, das 

duas primeiras dissertações defendidas no Curso e de inúmeras outras 

dissertações e teses que sucederam-se. 

 Fui coordenador do curso de aperfeiçoamento “Métodos de Diagnóstico 

Molecular”, realizado em duas ocasiões na Escola de Veterinária/UFG, 

ministrado pelo Prof. Dr. Lloyd Lauerman, da Auburn University. 

 Depois de cumprir estas etapas, surgiu uma nova e desafiadora 

oportunidade que seria o estágio de Pós-Doutorado na Universidade de 

Auburn, por período de um ano completo. Aceitei a nova missão e parti, 

levando comigo a esposa e os três filhos. Durante este período pude participar 

intensamente de atividades em projetos de pesquisa dentro da área que mais 

me despertava o interesse, ou seja, as técnicas de biologia molecular. Absorvi 

conhecimentos teóricos e práticos para a condução de experimentos científicos 

empregando técnicas moleculares como clonagem, sequenciamento genético, 

construção de biblioteca de DNA genômico, técnica baseadas na reação em 

cadeia da polimerase e enzimas de restrição, e vários outros processos 

envolvendo conhecimento de engenharia genética. Por tudo isto, agradeço ao 
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CNPq pelo apoio financeiro necessário para a realização deste período de 

aperfeiçoamento no exterior. Agradeço a Deus, acima de tudo, que me 

contemplou com esta singular oportunidade de oferecer à minha esposa e 

filhos a chance de viver experiência tão rica sob vários aspectos, 

especialmente no aprendizado do idioma e costumes numa sociedade diferente 

daquela que conheciam até então. 

 Ao retornar com a família ao Brasil, em 1998, assumi minhas atividades 

regulares na Escola de Veterinária/UFG, trazendo comigo inúmeras ideias que 

nortearam vários trabalhos de pesquisa e que vêm sendo desenvolvidos até a 

presente data, na sua maioria envolvendo alunos da graduação e da pós-

graduação. Assumi a coordenação da disciplina “Doenças Parasitárias” da 

nova grade curricular do curso de Medicina Veterinária da UFG. Registrei sob 

minha coordenação a disciplina “Planejamento do Diagnóstico Molecular” no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de 

Veterinária/UFG. Participei de inúmeras bancas de defesa e qualificação em 

cursos de mestrado e doutorado no País, assim como em outras modalidades 

de bancas examinadoras e de seleção. 

 Como bolsista pesquisador do CNPq por dois períodos consecutivos, 

tive como objetivo principal intensificar minhas atividades de ensino/orientação 

de bolsistas, pesquisa e extensão, sem deixar de participar de eventos 

científicos e atividades administrativas. Neste período houve incremento 

acentuado na publicação de artigos científicos, apresentação de trabalhos em 

congressos, número de orientações na iniciação científica, mestrado e 

doutorado. Criei o grupo de pesquisa “Diagnóstico em Sanidade Animal”, 

certificado pela UFG e que faz parte do Diretório dos Grupos de Pesquisa do 

CNPq, no qual participam, de forma integrada, professores e pesquisadores da 

UFG e também de outras instituições no País, alunos da graduação e da pós-

graduação, entre eles vários bolsistas. 

 Em relação às atividades de gestão na Universidade, fui Sub-Chefe de 

Departamento de Doenças e Inspeção de Carnes, Leite e Derivados, da EV/UFG, 

participei repetidas vezes como membro do Conselho Departamental, fui 

Coordenador dos Programas de Pós-Graduação em Medicina Veterinária e em 

Sanidade Animal, ocupei o cargo de Sub-Coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal/UFG. Por diversos mandatos, ocupei outros 
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cargos administrativos na Pós-Graduação, como membro titular das seguintes 

comissões: Comissão Administrativa da Pós-Graduação, Comissões de 

Seleção, Comissão de Bolsas e Comissão de Avaliação de Projetos. 

 Nas páginas seguintes apresento, de forma detalhada, as diversas 

atividades desenvolvidas durante minha vida acadêmica, desde os primeiros 

anos de escola primária até o período que representa minha atuação como 

docente de nível superior (de 1982 aos dias atuais). Para as informações mais 

relevantes são indicados os números dos documentos (Doc), os quais podem 

ser consultados nos volumes anexos a este memorial descritivos (Anexo 1, 2 e 

3). 
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2 FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

 

2.1 CURSO DE PRIMEIRO GRAU 

 

 Conclui o Curso Primário no Colégio Educandário Pio XII, na cidade de 

Goiânia - GO, em 1967. 

 

 Conclui o Curso Ginasial em uma escola da rede pública de ensino, o 

Colégio Estadual Lyceu de Goiânia, no ano de 1971. 

 

 

2.2 CURSO DE SEGUNDO GRAU 

 

 Conclui o Curso Secundário no Colégio Pré-Universitário de Goiânia, 

na cidade de Goiânia - GO, em 1974. 

(Doc 1) 

 

 

2.3 FORMAÇÃO ACADÊMICA UNIVERSITÁRIA 
 

2.3.1 CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

 Logo após a conclusão do segundo grau, na primeira experiência com a 

prova de vestibular, fui aprovado em 11o lugar para o curso de Medicina 

Veterinária na Universidade Federal de Goiás, turma de 1975. Conclui este 

curso em dezembro do ano de 1980 e recebi o título de Bacharel em Medicina 

Veterinária, conferido pela Universidade Federal de Goiás (UFG), em 19 de 

janeiro de 1981, registrado sob o número 1.371, no livro 4.A.V., na folha 040-V, 

Processo 002754/80, em 24 de setembro de 1981. 

(Docs 2 e 24) 
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2.3.2 CURSOS FREQUENTADOS 

 

 Entre os vários cursos que tive a oportunidade de participar durante 

minha vida profissional faço referência, em seguida, daqueles que julgo ter sido 

mais importantes para a minha formação acadêmica: 

 

 Curso de Treinamento em Aplicações e Fundamentos da PCR 

Quantitativa em Tempo Real, oferecido pela Life Technologies Brasil 

Comércio e Indústria de Produtos para Biotecnologia Ltda, no período de 

12 a 15 de abril de 2011, com carga horária de 32 horas.        (Doc 71) 

 

 Curso de Capacitação em Diagnóstico da Leishmaniose Visceral 

Canina, realizado em Goiânia, no dia 1 de julho de 2010, sob a 

organização da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, com carga 

horária de 8 horas.              (Doc 72) 

 

 Curso de Redação Científica de Artigos na Língua Inglesa, 

ministrado pela Dra. Márcia Triunfol, aos docentes e discentes do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Universidade 

Federal de Goiás, no período de 15 a 17 de setembro de 2008, 

perfazendo um total de 18 horas.            (Doc 73) 

 

 Seminário para Padronização de Cursos de Treinamento em 

Métodos de Diagnóstico e Controle da Brucelose e Tuberculose 

Animal, realizado no Laboratório Regional de Apoio Animal LARA/MG, 

em Pedro Leopoldo-MG, no período de 25 a 28 de março de 2003, com 

total de 28 horas.              (Doc 74) 

 

 Curso sobre Circovirose Suína, oferecido pela Escola de Veterinária 

da UFG e patrocinado pelo Laboratório Pfizer, no período de 29 a 30 de 

novembro de 2001, com 20 horas de duração.          (Doc 75) 

 

 Técnicas de Biologia Molecular Aplicadas ao Diagnóstico de 

Enfermidades dos Animais, promovido pela Escola de Veterinária da 
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UFG e Capes, no período 5 a 11 de novembro de 2001, com duração de 

30 horas.         (Doc 43:p.8) 

 

 Avanços em Diagnóstico Laboratorial: Elisa e PCR, curso promovido 

pela Sociedade Goiana de Veterinária, em Goiânia – GO, no período de 

3 a 7 de junho de 1996, com duração de 12 horas.         (Doc 76) 

 

 Curso sobre Epidemiologia em Doenças Parasitárias, promovido pela 

Sociedade Brasileira de Parasitologia e realizado em Goiânia-GO, no dia 

4 de agosto de 1995.             (Doc 77) 

 

 Curso de Micologia Veterinária, realizado pelo Departamento de 

Microbiologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, da 

Universidade Federal de Goiás, no período de 26 a 30 de outubro de 

1987, com 40 horas.  (Doc 78) 

 

 Curso de Neonatologia, promovido pela Associação dos Médicos 

Veterinários Residentes da UNESP – Campus de Botucatu, no período 

de 6 a 9 de dezembro de 1982, com total de 8 horas.         (Doc 79) 

 

 

2.3.3 ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES 

 

 Entre os estágios que realizei após a graduação em Medicina 

Veterinária, destaco os três mais importantes para minha formação inicial e que 

me influenciaram de forma muito significativa os caminhos e decisões que 

tomei em direção à carreira docente, como já informado no item 1.3. Abaixo, 

segue a relação destes estágios: 

 

 Estágio na área de Defesa Sanitária Animal do Departamento de 

Higiene Veterinária e Saúde Pública da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia /UNESP – Campus de Botucatu, no período 

de 18 de outubro a 18 de dezembro de 1982, com a duração de 408 



MEMORIAL DESCRITIVO                 Guido Fontgalland Coelho Linhares 

19 
 

horas de atividades, sob a orientação dos Professores Walter 

Maurício Correa e Arnold Frederico Gottschalk.         (Doc 81) 

 

 Estágio no Departamento de Doenças, Inspeção de Carnes, Leite e 

Derivados da Escola de Veterinária da Universidade Federal de 

Goiás, no período entre 9 de junho de 1981 a 31 de janeiro de 1982. 

Programação: atividades didáticas, práticas de campo e de 

laboratório, vinculadas à disciplina de “Doenças Infecto-Contagiosas 

dos Animais”.                (Doc 3) 

 

 Estágio Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás, com 

participação no atendimento clínico-cirúrgico de rotina, assim como 

em atividades didáticas, colaborando nas aulas práticas aos alunos 

plantonistas. Período entre 2 de março 9 de junho de 1981, em 

regime de 40 horas semanais.           (Doc 80) 

 

 

2.3.4 PÓS-GRADUAÇÃO Lato Sensu 

 

ESPECIALIZAÇÃO EM PARASITOLOGIA 

 

 No ano seguinte ao meu retorno do estágio em Defesa Sanitária Animal, 

o Departamento de Doenças Infecciosas e Inspeção de Carnes, Leite e 

Derivados, em reunião coletiva, indicou e aprovou o meu nome para assumir, a 

partir daquele momento, a responsabilidade sobre todas as atividades relativas 

às “doenças parasitárias dos animais” (ensino, pesquisa e extensão). Aceitei a 

missão com confiança e entusiasmo. 

 Uma das primeiras iniciativas que tomei foi buscar cursos de 

aperfeiçoamento específicos na área de parasitologia para que eu pudesse 

alcançar o nível adequado de capacitação e melhor exercer aquela nova 

atividade. Iniciei, portanto, o longo caminho na minha formação acadêmica em 

cursos de pós-graduação freqüentando o curso de Especialização em 

Parasitologia. 
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 Hoje, considero esta ação como um marco importante na minha 

trajetória docente, pois foi o primeiro passo dado em direção a tantos outros 

que ainda estavam por vir na direção à minha formação em parasitologia 

animal. 

Concluí o curso de Especialização em Parasitologia (carga Horária: 

905h), outorgado pela Universidade Federal de Goiás, após a conclusão dos 

créditos e defesa da monografia intitulada “Eimeria em bovinos mestiços 

zebu-holandes procedentes da bacia leiteira de Goiânia”, no ano de 1985, 

sob a orientação do Professor José Roberto Carneiro.         (Doc 25) 

 

 

 

2.3.5 PÓS-GRADUAÇÃO Stricto Sensu 

 

 Meus cursos de pós-graduação stricto sensu, tanto o de mestrado como 

o doutorado, foram realizados na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ) no Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, área de 

concentração em Parasitologia Veterinária. Considero a escolha por esta 

Instituição e, especialmente, por este programa de pós-graduação em 

parasitologia veterinária, sem nenhuma margem de dúvida, a decisão mais 

importante que tive que tomar em prol das minhas pretensões referentes à 

capacitação docente. Os cursos de pós-graduação na área de Parasitologia 

Veterinária da UFRRJ têm sido, nestes últimos 50 anos, apontados como 

líderes na formação e capacitação de pessoal de nível superior, conforme 

reconhecimento de inúmeras instituições, entre elas a Capes. Durante minha 

convivência e dedicação neste período, pude absorver conhecimentos que 

moldaram e nortearam definitivamente meu perfil docente e de pesquisador. A 

interação pessoal e em atividades nas disciplinas com o seleto grupo de 

professores de parasitologia, nas suas subdivisões, quer seja, protozoologia, 

helmintologia, artropodologia e entomologia, me forneceram o combustível 

necessário e o estímulo que me conduziram pelos anos subsequentes e que 

ainda permanecem vivos e vigorosos nos dias atuais. 
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MESTRADO 

 

 Obtive o título de Master Scientiae pelo Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Medicina Veterinária - área de concentração em Parasitologia 

Veterinária, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, após a conclusão 

dos créditos, aprovação de proficiência em língua inglesa e defesa da 

dissertação “Estudo soroepidemiológico de Babesia bigemina (Smith & 

Kilborne, 1893) e Babesia bovis (Babès, 1888) em bovinos no Município 

de Goiânia, GO, Brasil”, sob a orientação dos Professores Dr. José Luiz de 

Barros Araújo e Dr. Carlos Luiz Massard, no ano de 1991. 

(Doc 26) 

 

DOUTORADO 

 

 Obtive o título de Philosophiae Doctor pelo Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Ciências Veterinárias, da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, após integralização dos créditos, aprovação em 

exame de proficiência em língua espanhola e defesa e aprovação da tese 

“Aspectos biológicos e epidemiológicos das babesioses de equídeos, 

com ênfase à microrregião de Goiânia, Goiás, Brasil”, sob a orientação do 

Professor Dr. Carlos Luiz Massard, no ano de 1995.          (Doc 27) 
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3. PÓS-DOUTORADO NO EXTERIOR 

 

INTERAÇÃO COM UNIVERSIDADE NO EXTERIOR 

 

 No mesmo ano do meu retorno do doutorado (1995), a Escola de 

Veterinária da UFG promoveu, juntamente com outras instituições, o I Simpósio 

de Clostridioses Bovinas no Centro-Oeste. Entre os convidados palestrantes 

estiveram presentes cinco professores da Universidade de Auburn/Estados 

Unidos, entre eles o diretor da Escola de Medicina Veterinária, Dr. John 

Thomas Vaughan e o especialista em diagnóstico molecular da mesma 

Instituição, o Dr. Lloyd Lauerman. Após a conclusão das atividades no 

Simpósio, Dr. Vaughan proferiu palestra para a comunidade da Escola de 

Veterinária da UFG sobre a Escola de Veterinária da Universidade de Auburn e 

as relações com a Universidade Federal de Goiás, com a qual mantinha 

convênio de cooperação institucional em vigor. Por sua vez, Dr. Lauerman 

ministrou curso sobre “Técnicas de Biologia Molecular Aplicadas ao 

Diagnóstico de Enfermidades Transmissíveis dos Animais”. Ambos os 

professores foram levados a visitas em propriedades rurais no município de 

Goiânia e às sedes da Capes e do CNPq, em Brasília, ocasião em que foram 

articuladas ações de interesse da Escola de Veterinária da UFG referentes à 

criação do curso de Pós-Graduação. Também participaram de reunião com o 

então Magnífico Reitor da Universidade Federal de Goiás, Dr. Ari Monteiro do 

Espírito Santo, com o objetivo de reiterar a importância e a manutenção do 

convênio celebrado entre as duas universidades. Durante estes eventos, 

participei ativamente como intérprete dos professores e, com isso, 

desenvolvemos uma relação pessoal de respeito, confiança e amizade. 

 Minha participação, como intérprete, no curso sobre técnicas de 

diagnóstico molecular administrado pelo Dr. Lauerman me despertou grande 

interesse pelo tema e, aproveitando a oportunidade, consultei aos professores 

visitantes sobre a possibilidade da minha ida para a Universidade de Auburn, 

com o objetivo de realizar Estágio de Pós-Doutorado. Eles foram simpáticos à 

minha ideia e se prontificaram para sondar as alternativas disponíveis ao 

regressarem aos Estados Unidos. Passado algum tempo, recebi o convite 
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formal da instituição (College of Veterinary Medicine/Auburn University) para a 

realização do Pós-Doutorado e carta de aceite para orientação redigida pela 

Dra. Christine Dykstra, que atuava intensamente em projetos de pesquisa na 

área de biologia molecular. 

 Com a vaga assegurada, encaminhei ao CNPq, com anuência da 

Universidade Federal de Goiás, o pedido de auxílio financeiro na modalidade 

“Bolsa de Pós-Doutorado no Exterior”. Após o atendimento de todos os 

requisitos exigidos pelo CNPq, meu pedido foi aprovado para o período de um 

ano (agosto de 1997 a julho de 1998). 

 Viajamos, eu, minha esposa e os três filhos (Bruna com 18 anos, Daniel 

com 16 anos e Eduardo com 13), no mês de julho de 1997, para a cidade de 

Auburn, estado do Alabama, sede da Universidade de Auburn. 

 Este período de treinamento no exterior foi de grande importância para o 

aprimoramento dos meus conhecimentos técnico-científicos nesta área 

específica. Foi um ano de intensa atividade no laboratório, onde comecei 

aprendendo desde uma simples eletroforese de amostras de fragmentos de 

DNA em gel de agarose, passando por métodos de amplificação e clivagem de 

ácidos nucléicos, até técnicas de clonagem e sequenciamento. Ao mesmo 

tempo em que executava as técnicas no laboratório, eu me dedicava também à 

leitura de textos em livros ou artigos sobre as técnicas de biologia molecular, 

sempre sob a orientação prestativa da Dra. Dykstra. Mesmo antes e iniciar e, 

mais intensamente no transcorrer deste período de treinamento, fui 

vislumbrando todas as possibilidades de aplicação dos conhecimentos que eu 

estava acumulando no campo da biologia molecular e o quanto isto seria 

importante para o desenvolvimento de pesquisas, não somente em relação aos 

parasitos, mas também para outros agentes patogênicos como bactérias, vírus 

e fungos. 

 Concluí, então, o Estágio de Pós-Graduação na Universidade de 

Auburn, em 31 de julho de 1998. 

(Doc. 28) 

 

 Em agosto de 1998, ao retornar ao Brasil, trouxe comigo não somente a 

certeza do dever cumprido, como também a consciência do compromisso de 
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repassar tudo que havia aprendido aos colegas, alunos de graduação e pós-

graduação e a todos aqueles que tivessem interesse ou necessitassem de 

colaboração no desenvolvimento de pesquisas, atividades de diagnóstico 

laboratorial de doenças infecciosas e parasitárias, ou qualquer outra atividade 

afim. 

 Uma das primeiras iniciativas minhas após o retorno foi buscar recursos, 

junto às instituições de fomento à pesquisa no Brasil, para a aquisição de 

equipamentos e material de consumo, tendo como meta a criação de um 

laboratório de biologia molecular. Logo obtive aprovação de recurso financeiro 

no CNPq, o qual representou a primeira grande vitória para realização daquele 

projeto. Outros auxílios foram, seguidamente, captados em outros editais do 

CNPq e da Fundação de Apoio à Pesquisa da UFG. Desta forma, foi criado o 

LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR, no Setor de Medicina 

Veterinária Preventiva, Escola de Veterinária/UFG, o qual vem sendo de 

grande utilidade para o desenvolvimento de atividades de pesquisa no campo 

da biologia molecular, atendendo inúmeros projetos independentes ou 

vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG. 

 

Durante o Pós-Doutorado, juntamente com o grupo de pesquisadores 

coordenado pela Dra. Dykstra, me dediquei a diversas atividades, conforme 

especificado abaixo: 

 

 

Participação em projetos de pesquisa: 
 

- Projeto: “Diagnóstico e caracterização genética de espécies de 

Cryptosporidium em amostras do ambiente, por meio de sondas 

moleculares”. 

(Doc 28) (Doc 29: p.1-6) 

 

- Projeto: “Construção de primers degenerados utilizando-se “codon 

bias”, com o objetivo de amplificar e sequenciar genes de 

Cryptosporidium parvum. Genes alvos codificadores para: 
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calmodulina, actinas, alfa-tubulina, beta-tubulina, DNA polimerase II, 

RNA polimerase”. 

(Doc 29: p.1-6) 

 

- Projeto: “Amplificação de genes de Cryptosporidium parvum por PCR, 

a partir do DNA genômico de amostra isoladas de fezes e/ou 

conteúdo intestinal de diferentes espécies animais”. 

(Doc 29: p.1-6) 

 

Treinamento intensivo em técnicas de biologia molecular: 
 

- reação em cadeia da polimerase (PCR) 

- construção de primers convencionais para PCR 

- construção de primers degenerados a partir de codon bias 

- análise de polimorfismo de fragmentos amplificados de DNA (RFLP-

PCR) 

- variações da técnica de PCR, como: nested-PCR, multiplex-PCR e RT-

PCR. 

- uso de enzimas de restrição em técnicas de engenharia genética 

- clonagem de fragmentos de DNA em plasmídeos 

- transformação de células competentes 

- organização e manutenção de biblioteca de DNA 

- digestão enzimática de plasmídeos 

- extração de fragmentos de DNA inseridos em plasmídeos 

- separação de ácidos nucléicos em géis de agarose e de poliacrilamida 

- identificação de fragmentos específicos de ácidos nucléicos pelo uso 

de sondas de DNA – hibridização de ácidos nucléicos 

- técnicas de purificação de fragmentos de DNA recombinantes 

- técnicas de concentração de ácidos nucléicos 

- hibridização de fragmentos de ácidos nucléicos com isótopos 

radioativos 

- sequenciamento manual e automatizado de sequências de DNA 
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Participação em reuniões técnico-científicas: 

 

- grupos de discussão e reuniões técnico-científicas semanais, com 

apresentações de artigos científicos, projetos de pesquisa e 

experimentos inovadores, envolvendo alunos da graduação e da pós-

graduação e demais professores e pesquisadores participantes do 

grupo de pesquisa da Dra. Dykstra. 

- seminários semanais sobre temas científicos de interesse da 

comunidade acadêmica, promovidos pelo Direção dos programas de 

pós-graduação da Escola de Medicina Veterinária da Universidade de 

Auburn. 

- grupos de discussão sobre temas atualizados em técnicas de biologia 

molecular com foco especial para estudos sobre agentes patogênicos 

e doenças infecciosas e parasitárias. 

 

Outras Atividades 
 

- Treinamento em métodos de proteção contra radiação em laboratório 

de manipulação de isótopos radioativos. 

- Treinamento com técnicas e microscopia eletrônica. 

- Apresentação de seminário para a pós-graduação com o tema 

“Métodos de Premunição de Bovinos contra a Babesiose e a 

Anaplasmose no Brasil”. 

- Treinamento com métodos de construção de primers e sondas 

moleculares para aplicação em testes de PCR, no Alabama State 

Diagnostic Laboratory, sob supervisão do Dr. Lloyd Lauerman. 
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4. ATIVIDADES FUNCIONAIS DO DOCENTE 

 

4.1 FUNÇÕES ACADÊMICAS 

 

 Ingressei na Universidade Federal de Goiás - UFG - com a assinatura do 

contrato de trabalho para o cargo de docente do quadro permanente da 

Universidade Federal de Goiás, na classe de Professor Auxiliar I, no regime 

de 20 horas semanais (Processo número 010639/81-UFG), lotado na Escola de 

Veterinária, Departamento de Doenças, Inspeção de Carnes, Leite e 

Derivados, em 15 de julho de 1982.         (Doc 009) 

 

 Mudei de regime de trabalho de Professor Auxiliar I em 20 horas para 

Professor Auxiliar I em 40 horas semanais de trabalho, a partir de 1 de junho 

de 1983 (Portaria No 1159/UFG, de 08/07/1983). Exerci esta função até 19 de 

julho de 1984.             (Doc 010) 

 

 Ocupei a função de Professor Auxiliar II em 40 horas a partir de 20 de 

julho de 1984 até 30 de abril de 1985. (Portaria No 1007/DP/UFG, de 

19/09/1984).              (Doc 011) 

 

Exerci a função de Professor Auxiliar II em regime de Dedicação 

Exclusiva (DE) a partir de 1 de maio de 1985 até 30 de março de 1987 (Portaria 

No 1096/UFG, de 28/05/1985).           (Doc 012) 

 

 Exerci a função de Professor Auxiliar IV (DE), a partir de 31 de março 

de 1987 até de 30 de março de 1989 (Portaria No 0615/DP/UFG de 09/06/1987. 

              (Doc 014) 

 

 Obtive a progressão vertical para a função de Professor Assistente I 

(DE) a partir de 31 de março de 1989, exercendo-a até 2 de julho de 1992 

(Portaria No 1047/DP/UFG, de 25/05/1990.         (Doc 015) 
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Exerci a função de Professor Assistente II (DE) no período entre 3 de 

julho de 1992 até 19 de dezembro de 1994 (Portaria No 1937/DP/UFG, de 

14/10/1992.              (Doc 016) 

 

Exerci a função de Professor Adjunto I (DE) no período entre 20 de 

dezembro de 1994 até 19 de dezembro de 1996. (Portaria No 2086, de 

07/06/1995/DP/UFG.           (Doc. 017) 

 

Após nova progressão vertical, ocupei a função de Professor Adjunto II 

(DE) no período de 20 de dezembro de 1996 até 13 de janeiro de 2000 

(Portaria No 2886/DP/UFG de 24/11/1997.         (Doc 018) 

 

Exerci a função de Professor Adjunto III (DE) no período de 14 de 

janeiro de 2000 até 13 de janeiro de 2002 (Portaria No 1304/DP/UFG de 

20/09/2000).              (Doc 019) 

 

Exerci a função de Professor Adjunto IV (DE) no período de 14 de 

janeiro de 2002 até 30 de abril de 2006 (Portaria No 1124/DP/UFG de 

04/07/2002.              (Doc 020) 

 

Obtive promoção vertical par a função de Professor Associado I (DE) a 

partir de 1 de maio de 2006 e até 30 de abril de 2008 (Portaria No 

2919/DP/UFG de 10/11/2006.           (Doc 021) 

 

Preenchi a função de Professor Associado II (DE) no período de 1 DE 

maio de 2008 até 30 de abril de 2010 (Portaria No 1816/24/06/2008.   (Doc 022) 

 

Ocupei a função de Professor Associado III (DE) no período de 1 de 

maio de 2010 até 30 de abril de 2012 (Portaria No 2251/DP/UFG de 

01/06/2010.            (Doc 023a) 

 

Exerci a função de Professor Associado IV (DE) no período de 1 de 

maio de 2012até a presente data         (Doc 023b) 
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4.2 OUTRAS FUNCÕES PROFISSIONAIS 

 

Após curso de capacitação específico (item 2.3.2; Doc 74), obtive o 

status de Médico Veterinário Habilitado pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento para fins de executar atividades previstas no 

Regulamento Técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da 

Brucelose e Tuberculose Animal, referentes à: (a)realização de testes de 

diagnóstico de brucelose e tuberculose e (b)atuação em certificação de 

estabelecimento de criação livre ou monitorada para brucelose e tuberculose 

bovina e bubalina. Portaria No 167 de 21/09/2005 da Superintendência 

Federação de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Goiás.         Doc (130) 

 

Atuei como médico veterinário autônomo, prestando serviço 

especializado de “Premunição de Bovinos Contra a Tristeza Parasitária Bovina 

– Babesioses e Anaplasmose” em animais suscetíveis importados de áreas 

indenes. Esta atividade foi realizada em atendimentos a demandas 

procedentes do núcleo de criadores de gado de leite da Sociedade Goiana de 

Pecuária e Agricultura (SGPA), no período entre os anos de 1987 e 1996. 
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5. ATIVIDADES DE ENSINO 

 

 

MINHA CARREIRA DOCENTE 

 

 O interesse por novos conhecimentos surgiu na minha consciência 

desde os primeiros anos de estudos, ainda quando criança, no colégio 

primário, intensificando-se nas fases seguinte - no curso ginasial e secundário. 

 Sempre tive grande admiração pelos meus professores daquela época 

e, com o tempo fui me adaptando ao estudo em grupo com os colegas mais 

próximos e que tinham os mesmos anseios. Durante este período, em que 

exercitamos a prática de colaboração mútua, compartilhando conhecimentos e 

otimizando o aprendizado, me ocorreu enorme satisfação no processo como 

um todo, não somente na captação da informação, mas também na dinâmica 

de interação com os demais envolvidos. 

 Quando entrei na Universidade para o curso de Medicina Veterinária, 

continuei com o interesse aguçado em relação ao aprendizado e tive 

oportunidades de participar ativamente na apresentação de seminários e 

grupos de discussão, como parte das atividades didáticas de disciplinas. Estas 

experiências me fortaleciam o respeito e o interesse pela atividade docente. 

Ainda durante meu curso de graduação na UFG atuei, pela primeira fez como 

professor, ministrando aulas de inglês em dois colégios de primeiro grau da 

rede estadual de ensino de Goiânia. Em seguida consegui emprego para dar 

aulas também de inglês no Colégio Marista e no Manhattan English Course, 

nesta capital. Nestas ocasiões pude trabalhar com planificação de aulas, 

métodos de ensino e de avaliação. Senti o prazer de constatar o benefício da 

presença do professor na sala de aula e a gratidão dos alunos em resposta. 

 O conjunto destas experiências me proporcionou determinação para 

considerar a docência uma das metas prováveis da minha vida profissional, 

juntamente com a Medicina Veterinária. Continuei meu curso de graduação, 

sempre atento às oportunidades, até concluí-lo em dezembro de 1980. 

 Com a colação de grau, iniciei o ano de 1981 decidido pela busca de 

atividade visando o aprimoramento daquilo que eu havia aprendido até então. 
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Foi assim que obtive sucesso com meu pleito para estágio no Hospital 

Veterinário da Escola de Veterinária. Dediquei-me plenamente às atividades de 

atendimento de rotina clínica e cirúrgica. Nesta nova fase eu também pude 

atuar colaborando na orientação de alunos plantonistas que participavam dos 

atendimentos do Hospital. Este tipo de contato com os alunos serviu para 

fortalecer, ainda mais, minha inclinação pelo ensino. 

 No primeiro semestre de 1982 surgiu a oportunidade que eu tanto 

esperava. Foi publicado o edital para concurso público para Professor Auxiliar 

de Ensino, no Departamento de Medicina Veterinária, nas disciplinas que 

envolviam conhecimentos na área de epidemiologia e controle de doenças 

infecciosas e parasitárias dos animais. Participei do concurso e fui aprovado 

em primeiro lugar. Assinei contrato com a Universidade Federal de Goiás no 

dia 15 de julho de 1982 e assumi imediatamente minhas atividades nas 

disciplinas de graduação. 

 Iniciei minhas atividades de ensino sem a experiência e a segurança que 

percebia nos professores mais antigos, porém, com muita vontade e esforço, 

me dediquei ao objetivo de levar contribuições importantes para as salas de 

aula. Tive sempre o comprometimento em preparar aulas com qualidade 

didática e conteúdo que fossem de encontro com os anseios do curso. 

 Logo após assumir as atividades, fui designado pelo Departamento para 

ser o professor responsável pela parte das doenças parasitárias da disciplina 

de “Epidemiologia e Doenças Infecciosas dos Animais I e colaborador em 

bacterioses e doenças virais nesta mesma disciplina e também na disciplina 

“Doenças Infecto-Contagiosas II”. Com a participação dos demais docentes, 

reorganizamos o conteúdo programático destas disciplinas e atualizamos suas 

referências bibliográficas. Também foi realizado, com minha participação, 

esforços junto à Biblioteca Central da UFG, para a aquisição de livros didáticos 

da área de medicina veterinária preventiva em número suficiente para atender 

à demanda dos alunos. 

 Com as mudanças na grade curricular do curso de Medicina Veterinária 

foi criada a disciplina de “Saúde Pública”, da qual participei desde o início, 

ministrando conteúdos referentes aos temas de zoonoses parasitárias de 

importância em saúde pública. 
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 Novos cursos foram sendo criados na Escola de Veterinária, entre estes 

os cursos de “Especialização Lato Sensu em Bovinocultura de Corte” e 

“Especialização Lato Sensu em Bovinocultura de Leite”, nos quais colaborei 

com aulas sobre os temas relativos à epidemiologia, diagnóstico e controle de 

ecto e endoparasitoses dos bovinos. 

 Meus compromissos em atividades de ensino se intensificaram com a 

criação do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Stricto Sensu da 

UFG, assumindo a coordenação das disciplinas “Parasitologia Aplicadas à 

Sanidade Animal”, “Planejamento do Diagnóstico Molecular”, “Tópicos 

Especiais: Diagnóstico Molecular” e “Seminários em Ciência Animal: Sanidade 

Animal”. Fui credenciado como orientador neste Programa desde sua 

certificação pela Capes no ano de 1997. Desde esta data tenho tido 

participação ativa como orientador nos cursos de Mestrado e Doutorado. Até a 

presente data, tenho participado na orientação de 32 mestrandos e 19 

doutorandos na área de concentração em Sanidade Animal. Atualmente, 

mantenho orientações em andamento de 4 alunos do Mestrado e 4 do 

Doutorado (itens 6.7.1 e 6.7.2). 

 

 

5.1 GRADUAÇÃO 

 

5.1.1 AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA 

UFG 

 

 No período compreendido entre agosto de 1982, data do meu ingresso 

na carreira docente, até 2014, exerci atividades didáticas no Setor de Medicina 

Veterinária Preventiva do Curso de Medicina Veterinária e Zootecnia (EVZ) da 

UFG, nas disciplinas abaixo relacionadas: 

 

  - Epidemiologia e Doenças Infecto-contagiosas I 

  - Doenças Infecto-contagiosas II 

  - Higiene e Saúde Pública 

  - Defesa Sanitária Animal 
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  - Saúde Pública 

  - Doenças Parasitárias dos Animais 

 

 

 As informações sobre as disciplinas ministradas por semestre, com as 

respectivas cargas horárias, desde agosto de 1982 até o ano de 2014, 

encontram-se discriminadas no Quadro 1. 
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Quadro 1. Disciplinas ministradas aos alunos de graduação do Curso de 
Medicina Veterinária, da Escola de Veterinária, da Universidade Federal de 
Goiás, a partir do primeiro semestre de 1982 até o ano de 2014. 
 

Disciplina 
Semestre/

Ano 
Hora/aula 

T       P 
Turmas 

Carga 
Horária 

Aces-
sória 

Doenças Parasitárias dos Animais (Doc 30: p.1) 1
o
/2014 32 16 A, B, C 96 48 

Doenças Parasitárias dos Animais (Doc 30: p.1) 2
o
/2014 32 16 A, B,C 96 48 

Doenças Parasitárias dos Animais (Doc 31: p.1) 1
o
/2013 32 16 A, B 96 48 

Doenças Parasitárias dos Animais (Doc 31: p.1) 2
o
/2013 32 16 A, B 96 48 

Doenças Parasitárias dos Animais (Doc 32: p.1) 1
o
/2012 32 16 A, B 96 48 

Doenças Parasitárias dos Animais (Doc 32: p.1) 2
o
/2012 32 16 A,B 96 48 

Doenças Parasitárias dos Animais (Doc 33: p.1) 1
o
/2011 32 16 A, B, C 96 48 

Doenças Parasitárias dos Animais (Doc 33: p.1) 2
o
/2011 32 16 A, B 96 48 

Doenças Parasitárias dos Animais (Doc 34: p.1) 1
o
/2010 32 16 A, B, C 96 48 

Doenças Parasitárias dos Animais (Doc 34: p.1) 2
o
/2010 32 16 A, B, C 96 48 

Doenças Parasitárias dos Animais (Doc 35: p.1) 1
o
/2009 32 16 A, B 96 48 

Doenças Parasitárias dos Animais (Doc 35: p.1) 2
o
/2009 32 16 A, B, C 96 48 

Doenças Infecciosas dos Animais II (Doc 35: p. 1) 2009 12 10 A, B 44 22 

Doenças Parasitárias dos Animais (Doc 36: p. 1) 1
o
/2008 48 0 A, B, C 96 48 

Doenças Parasitárias dos Animais (Doc 36: p. 1) 2
o
/2008 48 0 A, B, C 96 48 

Doenças Infecciosas dos Animais I (Doc 36: p. 1) 2008 12 24 A, B 36 18 

Doenças Parasitárias dos Animais (Doc 37: p. 1) 1
o
/2007 48 0 A, B 96 48 

Doenças Parasitárias dos Animais (Doc 37: p. 1) 2
o
/2007 32 16 A, B 96 48 

Doenças Infecciosas dos Animais I (Doc 37: p. 1) 2007 0 32 A, B 64 32 

Doenças Infecciosas dos Animais I (Doc 37: p. 1) 2007 0 32 A, B 64 32 

Saúde Pública (Doc 37: p. 2) 2007 4 0 A, B, C 12 6 

Doenças Infecciosas dos Animais II (Doc 37: p. 2) 2007 16 12 A, B, C, 
D 

112 56 

Epidemiologia e Doenças Infecciosas dos 
Animais I (Doc 38: p. 1) 

2006 26 27 A, B, C 159 70 

Doenças Infecciosas dos Animais II (Doc 37: p. 1, 
2) 

2006 16 18 A, B, C, 
D 

136 65 

Saúde Pública (Doc 38: p. 1) 2006 4 0 A, B, C 12 6 

Epidemiologia e Doenças Infecciosas dos 
Animais I (Doc 39: p. 1) 

2005 26 27 A, B, C 159 80 

Doenças Infecciosas dos Animais II          (Doc 
39: p. 1) 

2005 16 18 A, B, C 102 51 

Saúde Pública                                             (Doc 
39: p. 1) 

2005 3 1 A, B, C 12 6 

Continua na página seguinte 
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Continuação do Quadro 1 

Disciplina 
Semestre 

letivo 
Hora/aula 

T       P 
Turmas 

Carga 
Horária 

Aces-
sória 

Epidemiologia e Doenças Infecciosas dos 
Animais I  (Doc 40: p. 1) 

2004 26 9 A, B, C 105 52 

Doenças Infecciosas dos Animais II (Doc 40: p. 1) 2004 16 6 A, B, C 66 33 

Saúde Pública                                   (Doc 40: p. 1) 2004 3 1 A, B, C 12 6 

Epidemiologia e Doenças Infecciosas dos 
Animais I   (Doc 41: p. 1) 

2003 26 27 A, B, C 159 80 

Doenças Infecciosas dos Animais II           (Doc 
41: p. 1) 

2003 15 28 A, B, C 129 65 

Saúde Pública                                   (Doc 41: p. 1) 2003 3 4 A, B, C 21 10 

Epidemiol. e Doenças Inf. dos Animais I   (Doc 42: 
p. 1) 

2002 30 27 A, B, C 171 85 

Doenças Infecciosas dos Animais II           (Doc 
42: p. 1) 

2002 15 28 A, B, C 120 60 

Saúde Pública                                   (Doc 42: p. 1) 2002 8 8 A, B, C 48 24 

Epidemiol. e Doenças Inf. dos Animais I   (Doc 43: 
p. 3) 

2001 30 9 A, B, C 117 58 

Doenças Infecciosas dos Animais II (Doc 43: p. 3) 2001 14 8 A, B, C 66 33 

Saúde Pública                                   (Doc 43: p. 3) 2001 8 4 A, B, C 36 18 

Epidemiol. e Doenças Inf. dos Animais I (Doc 44: 
p. 1,2) 

2000 40 32 A, B 144 72 

Doenças Infecto-contagiosas II      (Doc 44: p. 1,2) 2000 10 20 A, B 60 30 

Epidemiol. e Doenças Inf. dos Animais I (Doc 45: 
p. 1,2) 

1999 40 32 A, B 144 72 

Doenças Infecto-contagiosas II      (Doc 45: p. 1,2) 1999 10 20 A, B 60  30 

Epidemiol. e Doenças Inf. dos Animais I     (Doc 
46: p. 2) 

1998 40 32 A 86 43 

Doenças Infecto-contagiosas II         (Doc 46: p. 2) 1998 20 40 A 60 30 

Afastamento para pós-doutorado no exterior 
(Auburn University – Estados Unidos).                             
(Doc 28) 

1997 - - - -  

Epidemiol. e Doenças Inf. dos Animais I     (Doc 
47: p. 1) 

1996 30 4 A, B 68 34 

Doenças Infecto-contagiosas II         (Doc 47: p. 1) 1996 32 0 A, B 64 32 

Defesa Sanitária Animal                   (Doc 47: p. 1) 1996 4 4 A, B 8 4 

Epidemiol. e Doenças Inf. dos Animais I                                               
(Doc 47: p. 1) 

1996 24 20 A 88 44 

Defesa Sanitária Animal                   (Doc 47: p. 1) 1996 4 0 A, B 8 4 

Continua na página seguinte 
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Continuação do Quadro 1 

Disciplina 
Semestre 

letivo 
Hora/aula 

T       P 
Turmas 

Carga 
Horária 

Aces-
sória 

Epidemiol. e Doenças Inf. dos Animais I     (Doc 
473:p.1) 

1995 20 14 A, B 68 34 

Doenças Infecciosas II                      (Doc 473:p.1) 1995 4 4 A, B 8 4 

Epidemiol. e Doenças Inf. dos Animais I   (Doc 
472:p.1) 

1994 20 14 A, B 68 34 

Doenças Infecciosas II                      (Doc 472:p.1) 1994 - 4 A, B 8 4 

Afastamento para cursos de pós-graduação: 
mestrado e doutorado no período de 01/02/1989 
a 31/12/1995 

(Docs 467:p.1; 468:p.5; 469:p.5; 470 e 471) 

1989 a 
1993 

- - - -  

Epidemiol. e Doenças Inf. dos Animais I     (Doc 
466:p.2) 

1988 25 80 A1, A2 210 105 

Doenças Infecto-contagiosas dos animais II 

(Doc 466:p.2) 

1988 40 35 A 75 36 

Defesa Sanitária Animal                   (Doc 466:p.2) 1988 10 40 A, B 100 50 

Doenças Infecciosas e Parasitárias            (Doc 
465:p.2) 

1987 25 114 A1, A2 278 80 

Epidemiologia e Doenças Infecto-contagiosas I 

(Doc 465:p.2) 

1987 15 10 B, C 50 25 

Doenças Infecto-contagiosas II         (Doc 465:p.2) 1987 15 25 D, E 80 40 

Epidemiologia e Doenças Infecto-contagiosas I 

(Doc 464:p.1-4) 

1986 34 10 A, B 88 44 

Doenças Infecto-contagiosas II     (Doc 464:p.1-4) 1986 32 4 A, B 72 36 

Epidemiologia e Doenças Infecto-contagiosas I 

(Doc 463:p.1) 

1985 34 10 A, B 88 44 

Doenças Infecto-contagiosas II        (Doc 463:p.1) 1985 32 4 A, B 72 36 

Epidemiologia e Doenças Infecto-contagiosas I 

(Doc 462:p.1) 

1984 34 10 A, B 88 44 

Doenças Infecto-contagiosas II         (Doc 462:p.1) 1984 32 4 A, B 72 36 

Epidemiologia e Doenças Infecto-contagiosas I 

(Doc 461:p.1) 

1983 34 10 A, B 88 44 

Doenças Infecto-contagiosas I          (Doc 460:p.1) 1982 34 10 A, B 88 44 

Doenças Infecto-contagiosas II         (Doc 460:p.1) 1982 32 4 A, B 72 36 

T= aulas teóricas, P= aulas práticas;  

 

.
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5.1.2 AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE ZOOTECNIA DA UFG 

 

 Após a criação do Curso de Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás, ocorrido no ano de 2008, assumiu atividades didáticas na disciplina 

“Programas de Biossegurança Aplicados à Produção Animal”, ministrada 

anualmente, a partir do ano de 2013 até a presente data. 

(Docs 30: p.1, 31: p.1 e 48) 

 

5.1.3 COODENADOR DE DISCIPLINAS NA GRADUAÇÃO 

 

Tenho participado como Coordenador da disciplina “Doenças 

Parasitárias dos Animais”, ministrada aos alunos do Curso de Medicina 

Veterinária, na EVZ-UFG, desde a sua criação no ano de 2007 até a presente 

data. 

(Docs 37:p.1, 36:p.1, 35:p.1, 34:p.1,33:p.1, 32:p.1, 31:p.1, 30:p.1 e 99) 

 

 

5.2 PÓS-GRADUAÇÃO 

 

5.2.1 AULAS MINISTRADAS EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Stricto Sensu 

 

 Atuei como professor na disciplina Seminários Aplicados em Sanidade 

Animal a partir do ano de 2005 até a presente data, julgando apresentações 

orais e trabalhos escritos dos alunos do Mestrado e Doutorado do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG. 

(Docs 30:p.2, 31:p.2, 32:p.3, 33:p.3, 34:p.2, 36:p.2, 37:p.2, 38:p.3 e 39:p.1) 

 

 Ministrei, regularmente, aulas teórico-práticas na disciplina 

Planejamento do Diagnóstico Molecular, com carga horária de 30 horas, 

anualmente, a partir do ano de 2009 até o ano de 2014, para alunos do 

Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

UFG.     (Docs 30:p.2, 31:p.2, 32:p.3, 33:p.2, 34:p.2 e 35:p.2) 
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 Ministrei aulas teórico-práticas na disciplina Tópicos Especiais em 

Sanidade Animal: Diagnóstico Molecular, com carga horária de 30 horas, no 

ano de 2001 e, anualmente, entre os anos de 2005 e 2012, para alunos do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Mestrado e 

Doutorado.      (Docs 36:p.2, 37:p.2, 38:p,3, 39:p.1 e 43:p.3) 

 

 Ministrei aulas teórico-práticas na disciplina Parasitologia Aplicada à 

Sanidade Animal, com carga horária de 45 horas, anualmente, a partir do ano 

de 1995 até o ano de 2010, para alunos de Mestrado e Doutorado do Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG. 

(Docs34:p.2, 36:p.2, p.37:p.2, 38:p.3, 39:p.1, 40:p.1, 41:p.1, 42:p.1, 43:p.3, 

44:p.2, 45:p.2,46:p.2 e 47:p.1) (Docs 49 a 53)  

 

 Ministrei aulas teórico-práticas na disciplina Tópicos Especiais em 

Sanidade Animal: PCR em Tempo Real, com carga horária de 30 horas, no 

ano de 2012, para alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal 

da UFG – Mestrado e Doutorado.      (Doc 32:p.3) 

 

 Ministrei aulas teórico-práticas na disciplina Planejamento e Gestão 

Sanitária na Bovinocultura, com carga horária de 30 horas, no ano de 2008, 

para alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – 

Mestrado e Doutorado.        (Doc 36:p.3) 

 

Ministrei aulas teórico-práticas na disciplina Tópicos Especiais em PCR 

no Diagnóstico de Protozooses, com carga horária de 30 horas, no ano de 

2003, para alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG 

– Mestrado e Doutorado.              (Doc 55) 

 

Ministrei aulas teórico-práticas na disciplina Hemoparasitoses de 

Interesse em Sanidade Animal, com carga horária de 30 horas, entre os anos 

de 1997 e 2001, para alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Animal da UFG.                 (Doc 43 e 54) 
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 Ministrei aulas teórico-práticas na disciplina Biologia Molecular 

Aplicada ao Diagnóstico em Sanidade Animal, com carga horária de 30 

horas, no ano de 1997, para alunos do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Animal da UFG.              (Doc 54) 

 

 

5.2.2 COORDENADOR DE DISCIPLINAS EM PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO Stricto Sensu 

 

 COORDENEI a disciplina Planejamento do Diagnóstico Molecular do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, a partir do ano de 

2008 até a presente data.              (Doc 56) 

 

 COORDENEI a disciplina Parasitologia Aplicada à Sanidade Animal 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Universidade Federal 

de Goiás, a partir do ano de 1995 até o ano de 2010.          (Docs 53 e 57) 

 

 COORDENEI a disciplina Tópicos Especiais em Sanidade Animal: 

Diagnóstico Molecular do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

Universidade Federal de Goiás, a partir de 1999 até 2008.         (Doc 58) 

 

 COORDENEI a disciplina Planejamento e Gestão Sanitária na 

Bovinocultura do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

Universidade Federal de Goiás, no ano de 2008.          (Doc 59) 

 

 COORDENEI a disciplina Tópicos Especiais em Sanidade Animal: 

PCR no Diagnóstico de Protozooses, do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Animal da Universidade Federal de Goiás, no ano de 2003. 

(Doc 55) 

 

 COORDENEI a disciplina Hemoparasitoses de Interesse em Sanidade 

Animal do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Universidade 

Federal de Goiás, a partir do ano de 1997 até 2001. 

(Docs 43:p.3, 54 e 60) 
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 COORDENEI a disciplina Biologia Molecular Aplicada ao Diagnóstico 

em Sanidade Animal do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

Universidade Federal de Goiás, em 1997.           (Doc 54) 

 

 

5.2.3 AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO Lato Sensu 

 

 Ministrei aulas teórico-práticas em disciplinas dos Cursos de 

Especialização Lato Sensu (“Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem 

Animal”, “Residência Médico-Veterinária” e “Especialização em Zootecnia”) 

da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, entre os anos de 1998 e 2012 

(Quadro 2). 
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Quadro 2. Relação de disciplinas por curso de especialização, com 
participação em aulas teórico-práticas ministradas, no período entre os anos 
1998 e 2012. Escola de Veterinária, da Universidade Federal de Goiás. 
 

Curso Disciplina Ano 

Residência Médico-Veterinária Treinamento em Serviço Médico-Veterinário 

(Doc 32: p.1) 

2012 

Residência Médico-Veterinária Reuniões Clínicas 

(Doc 32: p.1, 2) 

2012 

Residência Médico-Veterinária Epidemiologia e Doenças Inf. dos Animais 

(Doc 32: p.2) 

2012 

Residência Médico-Veterinária Seminários Aplicados 

(Doc 32: p.2) 

2012 

Inspeção e Tecnologia de 
Produtos de Origem Animal 

Doenças Infecciosas e Parasitárias dos Animais. 

(Docs 33:p.1) 

2011 

Residência Médico-Veterinária Seminários em Residência Médico-Veterinária 

(Doc 33: p.2) 

2011 

Inspeção e Tecnologia de 
Produtos de Origem Animal 

Doenças Infecciosas e Parasitárias dos Animais. 

(Doc 34:p.1) 

2010 

Residência Médico-Veterinária Treinamento em Serviço Médico-Veterinário 

(Doc 34: p.2) 

2010 

Inspeção e Tecnologia de 
Produtos de Origem Animal 

Doenças Infecciosas e Parasitárias dos Animais. 

(Doc 35:p.2) 

2009 

Inspeção e Tecnologia de 
Produtos de Origem Animal 

Doenças Infecciosas e Parasitárias dos Animais. 

(Doc 36:p.2) 

2008 

Inspeção e Tecnologia de 
Produtos de Origem Animal 

Doenças Infecciosas e Parasitárias dos Animais. 

(Doc 37:p.2) 

2007 

Especialização em Zootecnia – 
Bovinos de Corte 

Endo e Ectoparasitoses de importância na 
bovinocultura de corte 

(Doc 46: p. 2) 

1998 

Especialização em Zootecnia – 
Bovinos de Leite 

Endo e Ectoparasitoses de importância na 
bovinocultura de corte leite. 

(Doc 46: p. 2) 

1998 
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6. ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

 

6.1 ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 

 

 

Concluídas 

 

Fui Orientador de um total de 32 alunos da graduação em Estágio 

Curricular Supervisionado, entre o período de 1994 e 2014 (Quadro 3). 
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Quadro 3. Relação nominal de acadêmicos do curso de graduação em 
Medicina Veterinária da Universidade Federal de Goiás, orientados em estágio 
curricular supervisionado, entre o período de 1994 e 2014. 

Acadêmico/Doc 
Ano 

Atividade/Local 

Thaynara Tatiellly Oliveira 

(Doc 101) 

2014 Departamento de Medicina 
Veterinária Preventiva da EVZ/UFG. 

Ariane Mendes da Silva 

(Doc 102) 

2013 Clínica vet. de cães e gatos: 
parasitoses. Clínica Vet. Bueno. 
Goiânia-GO. 

Marcelo Sales Guimarães 

(Doc 103) 

2008 Imunoparasitologia veterinária e 
sanidade animal. Instituto Biológico 
de São Paulo e FCAV/UNESP, 
Jaboticabal-SP. 

Diana da Nóbrega Silveira 

(Doc 103) 

2008 Entomologia. 
UFMA/ICB/Parasitologia. 

Fabrício de Oliveira Pereira 

(Doc 104) 

2007 Biopatologia de organismos 
aquáticos.  Produção e sanidade 
em aquicultura. CAUNESP/UNESP, 
Jaboticabal-SP. 

Valter Mário Canedo Filho 

(Doc 104) 

2007 Inspeção sanitária em frigorífico-
matadouro. MA;DFA;SIF Goiás 
Carnes Alimentos S/A. 

Osvaldo José da Silveira Neto 

(Doc 104) 

2007 Medicina veterinária preventiva e 
saúde pública. DHSP/UNESP, 
Botucatu-SP. 

Grevy Passos Filho 

(Doc 105) 

2006 Nutrição e sanidade animal. 
CLASSIVET Consultoria em 
Agronomia e Veterinária. 

Isabela Ribeiro Neves 

(Doc 106) 

2005 Clínica médica e sanidade de 
pequenos animais. Fac. de Agr. Vet. 
– UnB, Brasília-DF. 

Sabrina Castilho Duarte 

(Docs 107 e Doc 139) 

2004 Diagnóstico laboratorial das 
doenças parasitárias. Lab. Doenças 
Parasitárias de Animais/EV/UFG. 

Sávia Calline Carneiro Santos 

(Docs 107 e Doc 139) 

2004 Clínica médica e cirúrgica de 
pequenos animais. Na UNESP – 
Araçatuba. 

Continua na página seguinte 
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Continuação do Quadro 3 

Acadêmico/Doc Ano Atividade/Local 

Alessandro França da Costa 

(Docs 107 e 139) 

2004 Clínica de doenças parasitárias dos 
cães. Hospital Vet. Santa Clara. 
Goiânia-GO. 

Joyce Rodrigues Lobo 

(Doc 108) 

2003 Laboratório de diagnóstico 
veterinário. Fac. Med. Vet. e Zoot 
da UNESP - Botucatu-SP. 

Paula Rogério Fernandes 

(Docs 109 e 133) 

2002 Laboratório de diagnóstico de 
doenças infecciosas. NURAIB, 
Instituto Biológico de São Paulo. 

Marta Ferreira Correia Viana 

(Docs 110 e 43:p.5) 

2001 Métodos de diagnóstico e controle 
de doenças infecciosas e 
parasitárias na rotina do Hospital 
Vet. Santa Clara, Goiânia-GO. 

Débora Perreira Garcia 

(Docs 110 e 43:p.5) 

2001 Laboratório de diagnóstico 
molecular. Universidad 
Complutense, Madrid/Espanha. 

Carina Andrea da Costa Dias 

(Doc 110) 

2001 Laboratório de diagnóstico. Hospital 
Vet. Santa Clara, Goiânia-GO. 

Márcia da Conceição Macêdo 

(Doc 111) 

2000 Sanidade animal. Na EMBRAPA - 
CNPGC, Campo Grande-MS. 

Fernanda Pacheco Balestra 

(Doc 111) 

2000 Laboratório de Medicina Veterinária 
Preventiva/UFMG/BH-MG. 

Alana Flávia Romani 

(Doc 112) 

1999 Sanidade animal. Na EMBRAPA - 
CNPGC, Campo Grande-MS. 

Fábio Gomes Sobrinho 

(Doc 113) 

1998 Cooperativa COMPLEM – 
Morrinhos-GO. 

Guilherme Garcia Pontieri 

(Doc 113) 

1998 Cooperativa CAROL – Orlândia – 
SP. 

Áurea Daia Barreto 

(Doc 114) 

1996 Medicina veterinária preventiva. 
EV/UFG. 

Continua na página seguinte 
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Continuação do Quadro 3 

Acadêmico/Doc Ano Atividade/Local 

Larissa Franco de Araújo 

(Doc 47:p.2) 

1996 Medicina veterinária preventiva. 
EV/UFG. 

Constantino G. Gontijo 

(Doc 115) 

1995 Medicina veterinária preventiva. 
EV/UFG. 

David Antonio C. Oliveira 

(Doc 115) 

1995 Medicina veterinária preventiva. 
EV/UFG. 

Adrea Alessandra X. Abreu 

(Doc 473:p.1) 

1995 Medicina veterinária preventiva. 
EV/UFG. 

Jefferson Borges de Andrade 

(Doc 473:p.2) 

1995 Medicina veterinária preventiva. 
EV/UFG. 

Luciana de Andrade Santana 

(Doc 473:p.2) 

1995 Medicina veterinária preventiva. 
EV/UFG. 

Oilon Borges Costa Júnior 

(Docs 116, 138) 

1994 Cooperativa AGROVALE-
Quirinópolis. 

Demian Marcos Ferreira 

(Doc 742:p.1) 

1994 Setor de Medicina Veterinária 
Preventiva – EV/UFG. 

Rosmiley Mota Lopes 

(Doc 742:p.1) 

1994 Setor de Medicina Veterinária 
Preventiva – EV/UFG. 

 

 

 

6.2 ORIENTAÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

 Como alternativa para estimular alunos da graduação do Curso de 

Medicina Veterinária da Universidade Federal de Goiás em atividades de 

extensão universitária, busquei e tive sucesso na aprovação de algumas 

Bolsas de Extensão. 
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 Durante o ano de atividade os alunos puderam experimentar diferentes 

formas de interagir com a comunidade, quer seja no aconselhamento aos 

produtores rurais, criadores de animais de estimação e outras pessoas com 

atividades afins, ou mesmo prestando serviços de diagnóstico de emergências 

médicas veterinária, relacionadas com as doenças parasitárias, especialmente 

no atendimento à população mais carente. 

 Em seguida, apresento os dados relativos aos bolsistas de extensão que 

estiveram sob minha orientação. 

 

 

 Orientações Concluídas 

 

 Orientei o graduando Odair Ribeiro Pereira Júnior, aluno do Curso de 

Medicina Veterinária da UFG, com atividades previstas dentro do projeto de 

extensão institucional “Serviço de diagnóstico de doenças parasitárias dos 

animais domésticos e silvestres”, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura da Universidade Federal de Goiás, sob o número: PROEC EV-06. 

Período: 3 de março a 19 de dezembro de 2008. 

(Docs 36:p.5 e 335) 

 

 Orientei a graduanda Tatiana Nunes de Azevedo Romanowski, aluna 

do Curso de Medicina Veterinária da UFG, com atividades previstas dentro do 

projeto de extensão “Serviço de diagnóstico de doenças parasitárias dos 

animais domésticos e silvestres”, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura da Universidade Federal de Goiás, sob o número: PROEC EV-06. 

Período: 1 de maio de 2005 a 23 de dezembro de 2005. 

(Docs 38:p.5 e 117) 

 

 Orientei a graduanda Sabrina Castilho Duarte, aluna do Curso de 

Medicina Veterinária da UFG, com atividades relativas ao projeto de extensão 

“Serviço de Diagnóstico de Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos e 

Silvestres”, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade 
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Federal de Goiás, sob o número: PROEC EV-06. Período: 1 de maio de 2003 a 

23 de dezembro de 2003. 

(Doc 118:p.1-2) 
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6.3 ORIENTAÇÃO DE ALUNO COM BOLSA PERMANÊNCIA 

 

 No ano de 2013, tive a grata satisfação de poder participar como 

orientador no Programa de Bolsa Permanência do Governo Federal, que tem 

como principal objetivo garantir suporte financeiro a estudantes de graduação 

em vulnerabilidade socioeconômica, para que os mesmos possam concluir a 

diplomação. No transcorrer desta relação de orientador-bolsista, fiquei 

sensibilizado com a importância deste Programa que se constitui num 

instrumento que busca minimizar as desigualdades sociais ocorrentes no País. 

Estarei sempre disponível e com muito boa vontade para atender novas 

demandas nesta modalidade de bolsa.  

 

 

 Orientação Concluídas 

 

 Orientei a acadêmica Mariene Galvão Pereira, aluna do Curso de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da UFG, no exercício de bolsista na 

modalidade “Bolsa de Permanência”, no Setor de Medicina Veterinária 

Preventiva, no período de 1o de agosto de 2013 a 30 de julho de 2014. 

(Doc 31:p.6) 

 

 

6.4 ORIENTAÇÃO DE BOLSISTA DE DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL (DCR) 

 

 Entre outras modalidades de bolsa obtive êxito em demanda ao CPNq 

com a concessão de bolsa de “Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Regional”, vinculada a Projeto de Pesquisa Integrado. 

 A implementação deste tipo de bolsa foi fundamental para o suporte em 

atividades técnicas qualificadas, no momento crucial de criação do Laboratório 

de Diagnóstico Molecular na Escola de Veterinária/UFG. Pudemos, na época, 

fixar recurso humano com experiência técnico-científica necessária ao bom 

andamento deste empreendimento, que tem sido, desde então, uma das molas 
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mestre para inúmeros projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da Escola 

de Veterinária e Zootecnia/UFG. 

 Abaixo são apresentados detalhamentos relativos à bolsista sob 

orientação e o projeto de pesquisa: 

 

 

 Orientações Concluídas 

 

SÍLVIA MINHARRO BARBOSA 

Modalidade: Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional – DCR. 

Cadastro: Programa Centro-Oeste de Pesquisa e Pós-Graduação – 

PCOPPG - do CNPq, sob Número Processo 5210779/99-1. 

Projeto de Pesquisa: “Desenvolvimento e avaliação de técnicas em 

biologia molecular aplicadas ao diagnóstico de enfermidades de animais de 

interesse econômico na Região Centro-Oeste”. 

Período: 25/01/2001 a 01/02/2002.         (Doc. 119) 

 

 

6.5 ORIENTAÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

(IC) E APOIO TÉCNICO (AT) 

 

 Na condição de professor da graduação durante mais de 30 anos de 

atividade docente, procurei sempre estimular os alunos em relação à formação 

profissional no Curso de Medicina Veterinária, especialmente nos temas 

relacionados à minha área principal de atuação, as doenças parasitárias dos 

animais. Entre as estratégias, por mim utilizadas, aponto minha atuação 

referente à busca de bolsas de “Iniciação Científica” e “Apoio Técnico”, junto à 

própria Instituição (cotas) ou por meio de projetos integrados de pesquisa 

submetidos e aprovados pelo CNPq. Assim pude oferecer minha parcela de 

contribuição à Universidade na sua nobre missão de procurar despertar a 

vocação científica e incentivar talentos potenciais entre seus alunos de 

graduação. 
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 Abaixo, apresento relação nominal dos bolsistas e os respectivos 

projetos de pesquisa em que cada um teve participação, sob minha orientação: 

 

 

 Concluídas 

 

ARYÁDINY GOMES DE ARAÚJO 

Iniciação científica: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG; 

Matrícula Número: 103143. 

Projeto de pesquisa: “Diagnóstico parasitológico e molecular de 

Leishmania chagasi em cães oriundos da região de Goiânia, Goiás” 

Período: 01/08/2013 a 31/07/2014.           (Doc 120, Doc 31:p.6) 

 

OSVALDO JOSÉ DA SILVEIRA NETO 

Iniciação científica: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

UFG/CNPq; Número do Cadastro PRPPQ: 504171/2004-6. 

Projeto de pesquisa: “Avaliação de protocolos de ensaios de PCR para o 

diagnóstico de Babesia canis em cães.” 

Período: 01/08/2006 a 31/07/2007.       (Doc 121, Doc 37:p.5-6) 

 

PAULA MARINA BRITO JORGE 

Iniciação científica: CNPq 05/2004; Número do Processo: 504171/2004-6. 

Projeto de pesquisa: Avaliação de técnicas de biologia molecular no 

diagnóstico e na caracterização genotípica de isolados de campo do 

complexo etiológico da Tristeza Parasitária Bovina. Sub-projeto: 

”Isolamento de amostras puras de Babesia bovis na microrregião de 

Goiânia”. Nº do projeto na PRPPG/UFG: 4249. 

Período: 01/08/2004 a 31/07/2005.      (Doc 40:p.2) 

 

SÔNIA MARIA SANTANA QUAIOTTI 

Iniciação Científica: CNPq - Programa Centro-Oeste de Pesquisa e Pós-

Graduação – PCOPG, Chamada Nº 001/98. 
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Projeto de Pesquisa: “Desenvolvimento e avaliação de técnicas em 

biologia molecular aplicadas ao diagnóstico de enfermidades de animais de 

interesse econômico na Região Centro-Oeste”. 

Período: 01/11/2004 a 31/07/2005 

(Doc (40:p.2) 

 

SÁVIA CALLINE CARNEIRO SANTOS 

Iniciação Científica: PIBIC/PRPPG/UFG -2003/2004. 

Projeto de pesquisa: “Ensaios de PCR para a detecção espécie-

específica de Brucella abortus”. 

Período: 01/08/2003 a 31/07/2004.          (Doc 40:p.2, Doc 122) 

 

JOSICREY GONÇALVES DOS REIS 

Iniciação Científica: CNPq - Programa Centro-Oeste de Pesquisa e Pós-

Graduação – PCOPG, Chamada Nº 001/98. 

Projeto de Pesquisa: “Desenvolvimento e avaliação de técnicas em 

biologia molecular aplicadas ao diagnóstico de enfermidades de animais de 

interesse econômico na Região Centro-Oeste”. 

Período: 01/08/2004 a 31/10/2004        (Docs 128 e 411) 

 

ANA PAULA ÁZARA DE OLIVEIRA  

Iniciação Científica: CNPq; Número Processo: 520779/99-1. 

Projeto de Pesquisa: “Desenvolvimento e avaliação de técnicas em 

biologia molecular aplicadas ao diagnóstico de enfermidades de animais de 

interesse econômico na Região Centro-Oeste”.  Sub-projeto: “Avaliação de 

primers e protocolos PCR para a detecção de Brucella abortus por PCR”. 

Período: 01/08/2000 a 31/07/2002.    (Docs 42:p.2 e 123) 

Período: 01/08/2002 a 31/07/2003.          (Doc 124) 

 

LETÍCIA CALDAS MONTEIRO 

Apoio Técnico: CNPq; Número do Processo: 520779/99-1 

Projeto de Pesquisa: “Desenvolvimento e avaliação de técnicas em 

biologia molecular aplicadas ao diagnóstico de enfermidades de animais de 

interesse econômico na Região Centro-Oeste”.  Sub-projeto: “Avaliação de 
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primers e protocolos PCR para a detecção de Mycoplasma synoviae e 

Mycoplasma gallisepticum por PCR”. 

Período: 01/08/2000 a 31/07/2002         (Doc 125) 

Período: 01/08/2002 a 31/07/2003    (Docs 42:p.2 e 126) 

 

SÍLVIA MINHARRO BARBOSA 

Apoio Técnico: CNPq; Número do Processo: 520779/99-1 

Projeto de Pesquisa: “Desenvolvimento e avaliação de técnicas em 

biologia molecular aplicadas ao diagnóstico de enfermidades de animais de 

interesse econômico na Região Centro-Oeste”. 

Período: 01/12/2000 a 31/07/2002          (Doc 127) 

 

NÚBIA ELIZABETH DE SANTANA E SILVA 

Apoio Técnico: CNPq; Número do Processo: 520779/99-1 

Projeto de Pesquisa: “Desenvolvimento e avaliação de técnicas em 

biologia molecular aplicadas ao diagnóstico de enfermidades de animais de 

interesse econômico na Região Centro-Oeste”. 

Período: 01/08/2000 a 31/07/02          (Doc 128) 

 

 

6.6 ORIENTAÇÃO EM PÓS-GRADUAÇÃO Lato Senso: 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

 Em relação à orientação em cursos de Especialização, tive a 

oportunidade de participar em uma única ocasião. Este fato não representa 

meu desinteresse, mas advém do fato de que, dentro da Escola de Veterinária 

e Zootecnia, estes cursos têm sido oferecidos por iniciativa do Departamento 

de Produção Animal e também do Centro de Pesquisa em Alimentos. Apesar 

de representarem áreas afins à minha área de atuação principal, não tem 

havido uma demanda contínua dentro das linhas de pesquisa que atuo ou que 

possa contribuir. No momento em que fui convidado a participar eu não me 

furtei a oportunidade e pude então colaborar na produção de monografia sobre 

o tema de interesse envolvendo a Cisticercose Bovina, uma doença parasitária 
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de grande importância econômica para cadeia produtiva da bovinocultura de 

corte no Brasil. 

Abaixo, apresento informações sobre esta orientação: 

 

 Orientações Concluídas - Especialização 

 

 Orientei a médica veterinária Fabiane Missima, no Curso Lato Sensu 

de Especialização em Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal, 

da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, que apresentou a 

monografia intitulada “Cisticercose Bovina”, no ano de 2012. 

(Docs 32:p.5-6 e 129) 

 

 

6.7 ORIENTAÇÃO EM PÓS-GRADUAÇÃO Stricto Sensu 

 

 Desde o primeiro ano de funcionamento do Curso de Mestrado da 

Escola de Veterinária/UFG, em 1994, e do Curso de Doutorado, em 1995, 

tenho contribuído para a formação de recursos humanos no País, participando 

efetivamente na orientação de 51 orientandos (32 mestrandos e 19 

doutorandos). Deste total, apenas 8 (4 mestrandos e 4 doutorandos) ainda se 

encontram em fase de integralização de créditos e elaboração de dissertação 

ou tese. Os demais já foram titulados mestres e doutores pela Universidade 

Federal de Goiás. 

 Os bons resultados atingidos nesta atividade podem ser atribuídos, em 

parte, às colaborações financeiras e logísticas compartilhadas com a 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação da EVZ/UFG, com os Setores 

de Medicina Veterinária Preventiva, de Patologia e de Clínica, com o Hospital 

Veterinário da UFG e com o Centro de Pesquisa em Alimentos da UFG. 

Também, foram de importância fundamental os benefícios financeiros que pude 

captar nos órgão de fomento à pesquisa científica no País. Consegui 

aprovação de auxílios em vários editais do CNPq, da FINEP e da FUNAPE-

UFG, conforme detalhamentos apresentados nos itens “9.1 e 17.1.6” deste 

Memorial Descritivo. Estes recursos foram essenciais para o desenvolvimento 
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da maioria dos projetos de pesquisa vinculados ao nosso Programa de Pós-

Graduação, tornando possível a conclusão dos experimentos de mestrandos e 

doutorandos, sob minha orientação e enriquecendo as atividades do “Grupo de 

Pesquisa em Sanidade Animal” (Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil – 

CNPq). 

Procurei, sempre, priorizar minha atuação na condição de orientador nos 

cursos de Mestrado e Doutorado em projetos vinculados às linhas de pesquisa 

relativas à minha área formação, especialmente em aspectos da epidemiologia 

e diagnóstico laboratorial. Os conhecimentos que adquiri com o Pós-Doutorado 

no exterior, mais especificamente as técnicas de biologia molecular, me 

forneceram ferramentas valiosas para atuar, não somente como orientador em 

temas diretamente relacionados à minha área de atuação, mas também como 

co-orientador em projetos relativos aos demais agentes patogênicos não 

parasitários, como bactérias e vírus. Assim, pude colaborar e interagir com 

orientadores atuantes em áreas como a microbiologia, a patologia, a clínica de 

grandes e pequenos animais, os animais silvestres, a sanidade das aves e a 

sanidade de suínos. 

Tenho consciência plena de que estas atividades de orientação na pós-

graduação espelharam o perfil que me empenhei em moldar na minha vida 

acadêmica. 

Abaixo, apresento a relação nominal e respectivos títulos dos trabalhos 

de conclusão dos Mestrandos e Doutorandos que estiveram sob minha 

orientação e co-orientação no Programa de Pós-Graduação em Medicina 

Veterinária e em Ciência Animal da UFG, a partir de 1994 até a presente data. 
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6.7.1 ORIENTAÇÕES NO MESTRADO 

 

 Orientações Concluídas - Mestrado 

 

 Co-orientei o médico veterinário Danilo Rezende Silva, no Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 

Patologia, Clínica e Cirurgia Animal, que defendeu a dissertação “Detecção 

molecular de herpesvírus bovinos tipos 1 e 5 em amostras de encéfalos 

bovinos incluídas em parafina”, no ano de 2014.    (Doc 30:p.4) 

 

 Orientei o médico veterinário Thiago Souza Azeredo Bastos, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Espécies de 

flebotomíneos e ecoepidemiologia na Cidade de Goiás, Brasil", no ano de 

2014.           (Doc 30:p.3) 

 

 Co-orientei a médica veterinária Andréa de Moraes Carvalho, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a dissertação 

“Chlamydophila spp., Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae em 

psitacídeos (Filo: Cordata, Ordem: Psittaciformes) de diferentes cativeiros no 

estado de Goiás”, nos anos de 2010 a 2012.    (Doc 32: p.5) 

 

 Orientei a médica veterinária Herika Xavier da Costa, no Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 

Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Interação de hemoparasitos e 

hemoparasitoses em casos clínicos de trombocitopenia em cães no município 

de Goiânia”, no dia 25 de fevereiro de 2011.   (Docs 33:p.4 e 421) 

 

 Orientei o médico veterinário Fabrício de Oliveira Pereira, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a dissertação 

“Ectoparasitofauna do híbrido tambacu (Colossoma macropodum x Piaractus 
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mesopotamicus) oriundos de pisciculturas da microrregião de Goiânia-GO”, no 

dia 29 de setembro de 2011.     (Docs 33:p.5 e 422) 

 

 Co-orientei a médica veterinária Juliana Bonifácio de Alcântara, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Diagnóstico 

soroepidemiológico e molecular de Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma 

synoviae em frangos de corte”, no ano de 2011.    (Doc 33:p.5) 

 

 Co-orientei o médico veterinário Geovani San Miguel Nascimento, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Aspectos 

epidemiológicos da leishmaniose visceral canina nas regiões administrativas 

Lago Norte e Sobradinho II do Distrito Federal - DF”, no ano de 2011. 

(Doc 33:p.5) 

 

 Orientei o médico veterinário Osvaldo José da Silveira Neto, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Avaliação, 

construção de primers e otimização de ensaios de PCR para a detecção de 

Leishmania chagasi”, no dia 24 de fevereiro de 2010.  (Docs 34:p.4 e 419) 

 

 Co-orientei a médica veterinária Hilari Wanderley Hidasi, no Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 

Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Detecção de 

Enterobacteriaceae e Chlamydophila spp. em psitacídeos provenientes do 

Centro de Triagem de Animais Selvagens de Goiás”, em 26/02/2010. 

(Doc 34:p.5) 

 

 Orientei a médica veterinária Elisa Maria Rennó Azevedo, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Contribuição 

ao estudo da leishmaniose visceral canina no município de Goiânia, Goiás”, em 

13 de agosto de 2009.      (Docs 35:p.3 e 423) 



MEMORIAL DESCRITIVO                 Guido Fontgalland Coelho Linhares 

57 
 

 

 Orientei a médica veterinária Sabrina Castilho Duarte, no Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 

Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Caracterização molecular e 

morfológica de isolados de Babesia em cães de Goiânia, GO, Brasil”, em 

28/02/2007.        (Docs 37:p.4 e 424) 

 

 Co-orientei a médica veterinária Márcia da Conceição Macedo, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Aplicabilidade 

da técnica de PCR para detecção de Salmonella spp. em amostras de origem 

aviária de diferentes fontes de isolamento”, no ano de 2006.  (Doc 38:p.4) 

 

 Orientei a médica veterinária Paula Rogério Fernandes, no Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 

Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Construção de primers e 

otimização de ensaios de PCR e de nested-PCR para a detecção específica de 

Tritrichomonas foetus”, no ano de 2005.   (Docs 39:p.2 e 428) 

 

 Co-orientei o médico veterinário Wesley Gonçalves Corrêa Thiago, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a dissertação 

“Características eletrocardiográficas de cães adultos e hígidos da raça Fila 

Brasileiro”, no ano de 2005.       (Doc 39:p.2) 

 

 Co-orientei a médico veterinário Luciano Schneider da Silva, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Avaliação de 

iscas contendo 2,6 diclorofenol mais cipermetrina através de olfatometria e uso 

no controle de Anocentor nitens (Acarina: Ixodidae) em cavalos infestados 

artificialmente”, no ano de 2004.       (Doc 40:p.2) 

 

 Orientei a médica veterinária Mirella Carvalho Costa, no Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 
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Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Perfil higiênico-sanitário de 

farmácias em sistemas intensivos de produção de suínos na microrregião de 

Goiânia - GO”, no período 2002/2004.    (Docs 43:p.2 e 478) 

 

 Co-orientei a médica veterinária Carla Cristina Braz Louly, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Dinâmica 

sazonal de Rhipicephalus sanguineus (Latrielle, 1806) (Acari: Ixodidae) no canil 

da polícia militar no município de Goiânia-Goiás, Brasil”, no ano de 2003. 

(Docs 522 e 523) 

 

 Orientei o médico veterinário Eurione Antônio Garcia da Veiga 

Jardim, no Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Identificação 

espécie-específica de Taenia saginata (Goeze, 1782) e Taenia solium 

Linnaeus, 1758 através da reação em cadeia da polimerase”, em 25/03/2002. 

(Docs 42:p.1-2 e 425) 

 

 Co-orientei o médico veterinário Edinilson Vieira Silva, no Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 

Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Avaliação de três métodos de 

diagnóstico e determinação da prevalência de sarna sarcóptica em suínos 

mantidos em criações intensivas na microrregião de Goiânia - GO - Brasil”, em 

15/02/2002.            (Docs 524 e 525) 

 

 Co-orientei o médico veterinário Luciano Marra Alves, no Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 

Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Desenvolvimento de dois novos 

primers e avaliação de quatro primers pré-existentes para detecção específica 

de Ehrlichia canis (Donatien & Lestoquard, 1935) pela técnica da reação em 

cadeia da polimerase”, em 18/01/2002.      (Doc 43:p.4) 

 

 Orientei a médica veterinária Angela Patrícia Santana, no Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 
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Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Dinâmica da infecção natural 

por Babesia bigemina (Smith & Kilborne, 1893) em bezerros a partir do 

nascimento, avaliada pela reação em cadeia da polimerase (PCR), esfregaço 

sangüíneo e imunofluorescência indireta”, no ano de 2000.  (Docs 44:p.2 e 427) 

 

 Orientei a médica veterinária Silvia Minharro, no Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em Sanidade 

Animal, que defendeu a dissertação “Envolvimento de Mycoplasma 

gallisepticum, Mycoplasma synoviae e Escherichia coli, em lesões de sacos 

aéreos em frangos abatidos no Estado de Goiás”, no ano de 2000. 

(Docs 44:p.2 e 426) 

 

 Co-orientei a médica veterinária Adriana Silveira de Souza, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Estudo da 

prevalência de Leptospira interrogans em reprodutores suínos em produção e 

aspectos epidemiológicos da infecção em Goiás”, no ano de 2000. 

(Docs 526 e 527) 

 

 Orientei o médico veterinário Hélvio Queiróz dos Santos, no Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 

Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Estudo da prevalência de 

anticorpos anti-Anaplasma marginale em bovinos de leite da microrregião de 

Goiânia, determinada pelos testes sorológicos de imunofluorescência indireta e 

imunoadsorção enzimática”, no ano de 1999. 

(Docs 45:p.2 e 429) 

 

 Co-orientei o médico veterinário Antônio Cícero Pires de Campo 

Júnior no Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, com a dissertação “Estudo da prevalência 

da tricomoníase bovina na microrregião de Goiânia e comparação de duas 

técnicas de colheitas de material prepucial em rebanhos positivo para o 

Tritrichomonas foetus”, defendida em 20/05/1999           (Docs 46:p.2 e 530) 
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 Co-orientei a médica veterinária Maria Cristina de Medeiros Vieira, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Otites por 

Rhabditis sp. em bovinos da raça Gir no Estado de Goiás: estudo da 

prevalência, alguns aspectos da biologia dos parasitos e tratamento”, em 

31/03/1998.            (Docs 528 e 529) 

 

 Orientei o médico veterinário Reinaldo Neves Sobrinho, no Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 

Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Suscetibilidade in vitro do 

Boophilus microplus (Canestrini, 1887) aos carrapaticidas diazinon, coumafos e 

cipermetrina, na bacia leiteira da microrregião de Goiânia”, em 1997. 

(Docs 47:p.2 e 430) 

 

 Orientei a médica veterinária Maria do Carmo Lima e Silva, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a dissertação “Avaliação in 

vitro da eficácia do clorfenvinfós, amitraz, deltametrina e cialotrina contra o 

Boophilus microplus (Canestrini, 1887) na bacia leiteira da microrregião de 

Goiânia”, em 1997. 

(Docs 47:p.2 e 431) 

 

 

Orientações em Andamento - Mestrado 

 

 Co-oriento a médica veterinária Rebeka Cristine de Bastos Costa, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no projeto de pesquisa “Estudo sorológico 

e molecular da toxoplasmose felina e impactos na saúde pública”, desde março 

de 2013.          (Doc 30:p.4) 

 

 Co-oriento a médica veterinária Francielle Mendes Silveira Rabelo, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 
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Concentração em Sanidade Animal, no projeto de dissertação “Avaliação de 

técnicas moleculares para a detecção de Campylobacter spp.”, desde março de 

2013. 

(Doc 30:p.4) 

 

 Co-oriento a médica veterinária Ana Maria de Souza Almeida, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no projeto de pesquisa “Determinação dos 

perfis genéticos de Escherichia coli de diferentes espécies de aves”, desde março de 

2013.           (Doc 30:p.3) 

 

 Co-oriento a médica veterinária Denise Gonçalves Teixeira, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no projeto de pesquisa “Análise bioquímica 

de substâncias produzidas pela larva da espécie Cochliomyia hominivorax”, 

desde março de 2013.        (Doc 31:p.4) 

 

 

6.7.2 ORIENTAÇÕES NO DOUTORADO 

 

 Orientações Concluídas - Doutorado 

 

 Orientei o médico veterinário Osvaldo José da Silveira Neto, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a tese “Perfil 

soroepidemiológico e detecção molecular de Toxoplasma gondii em Gallus 

gallus e Columba livia da região metropolitana de Goiânia, Goiás”, em 6 de 

dezembro ano de 2013.        (Doc 31:p.2 e 433) 

 

 Co-orientei a médica veterinária Hilari Wanderley Hidasi, no Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 

Sanidade Animal, que defendeu a tese “Detecção de Salmonella sp., 
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Mycoplasma spp. e Escherichia coli de aves sinantrópicas da região 

metropolitana de Goiânia - Goiás”, no ano de 2013.    (Doc 31:p.2) 

 

 Orientei a médica veterinária Laura Helena Marcon Teixeira, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no projeto de pesquisa “Diversidade de 

morcegos e aspectos epidemiológicos da raiva animal na Microrregião 

Quirinópolis, Goiás, Brasil”, no período de 2008 a 2013. 

(Doc 31:p.2, 33:p.4, e 432) 

 

 Co-orientei a médica veterinária Alana Flávia Romani, no Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 

Sanidade Animal, que defendeu a tese “Investigação soroepidemiológica e 

molecular de brucelose e leptospirose em núcleos de conservação de gado 

curraleiro pé duro e pantaneiro”, concluída em 2012.        (Doc 521) 

 

 Co-orientei a médica veterinária Sara Fernandes Soares, no Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 

Sanidade Animal, que defendeu a tese “Caracterização morfológica e funcional 

de sensila gustativa da quelícera de Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806) 

(ACARI: IXODIDAE), concluída em 2011. 

(Doc 32: p.3) 

 

 Co-orientei o médico veterinário Francisco Anilton Alves Araújo, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a tese “Inquéritos 

sorológicos em equinos para detecção de anticorpos de arboviroses de 

importância em saúde pública no Brasil”, em 06/12/2011.   (Doc 33:p.2) 

 

 Co-orientei a médica veterinária Vanessa Silvestre Ferreira de 

Oliveira, no Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a tese “Caracterização 

molecular de protozoários encontrados em fezes e cérebro de cães e 
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diagnóstico sorológico de Neospora caninum nesta espécie animal”, em 

16/03/2011.          (Doc 33:p.3) 

 

 Orientei a médica veterinária Sabrina Castilho Duarte, no Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 

Sanidade Animal, que defendeu a tese “Perfil do parasitismo sanguíneo por 

análises moleculares envolvendo Babesia, Ehrlichia e Hepatozoon em cães 

sintomáticos na área metropolitana de Goiânia, Goiás”, no ano de 2010. 

(Doc 34:p.2 e 434) 

 

 Co-orientei a médica veterinária Paula Rogério Fernandes, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a tese “Neospora caninum: 

diagnóstico e caracterização genética em fetos de fetos zebuínos de fêmeas 

abatidas, Goiás, Brasil”, em 25/02/2010.         (Doc 520) 

 

 Co-orientei o médico veterinário Márcio Eduardo Pereira Martins, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a tese “Aspectos 

epidemiológicos da febre maculosa no município de Quirinópolis, Goiás, 

Brasil.”, em 21/12/2009.        (Doc 35:p.2) 

 

 Co-orientei a médica veterinária Débora Pereira Garcia Melo, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a tese “Isolamento de 

Neospora caninum de bovinos e caracterização biológica de isolados em 

camundongos BALB/C”, em 14/08/2008.     (Doc 36:p.2) 

 

 Co-orientei a médica veterinária Carla Cristina Braz Louly, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a tese “Ecologia química de 

Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806) (ACARI: IXODIDAE) em duas raças 

de cães”, em 15/08/2008.        (Doc 36:p.3) 
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 Co-orientei o médico veterinário Válter Ferreira Félix Bueno, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a tese “Ribotipagem e 

virulência de Listeria monocytogenes de origens alimentar e humana”, em 

19/10/2007.          (Doc 37:p.3) 

 

 Orientei o médico veterinário Eurione Antônio Garcia da Veiga 

Jardim, no Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a tese “Análise anátomo-

patológica e identificação molecular de cisticercos obtidos de bovinos abatidos 

sob inspeção federal”, em 12/11/2006.           (Doc 38: p.5-6 e 436) 

 

 Orientei o médico veterinário Francisco de Carvalho Dias Filho, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que defendeu a tese “Obtenção e 

caracterização molecular de isolados puros de Babesia bovis (Babès, 1888), 

Babesia bigemina (Smith & Kilborne, 1893) e Anaplasma marginale (Theiler, 

1910)”, em 29/11/2006.  (Doc 38:p.4 e 435) 

 

 

 Orientações em Andamento - Doutorado 

 

Oriento a médica veterinária Herika Xavier da Costa, no Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 

Sanidade Animal, com o projeto de tese “Infecções por Ehrlichia canis e 

Anaplasma platys em cães com alterações oculares no município de Goiânia, 

Goiás”, desde março de 2011. 

(Doc 30:p.2) 

 

Oriento a médica veterinária Adriana Marques Faria, no Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de Concentração em 

Sanidade Animal, que desenvolve o projeto de tese “Identificação e tipificação 

de Salmonella sp. em criações comerciais de catetos (Tayassu tajacu 
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Linnaeus, 1758) e queixadas (Tayassu pecari Link, 1795)”, desde março de 

2013.           (Doc 30:p.2) 

 

Co-oriento o médica veterinário Denizard André de Abreu Delfino, no 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, que desenvolve o projeto de tese 

“Salmonella sp. em anseriformes de criações domésticas em áreas 

antropizadas no estado de Goiás e Distrito Federal”, desde março de 2013. 

(Doc 30:p.3) 

 

Co-oriento a médica veterinária Sebastiana Adriana Pereira Sousa, 

no Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no projeto de tese “Comparação de 

ensaios moleculares e sorológicos para o diagnóstico de leishmanioses em 

felinos domésticos”, desde março de 2013.     (Doc 30:p.3) 

 

 

6.8 SUPERVISÃO DE PÓS-DOUTORADO 

 

 No ano de 2014 tomei iniciativa de ofertar vagas e supervisionar 

(orientar) candidatos em Estágio de Pós-Doutorado. Os motivos que me 

convenceram da importância desta modalidade de treinamento são 

embasados, principalmente, em dois aspectos distintos, mas que se interagem. 

O primeiro está relacionado à demanda espontânea do aluno egresso, quando 

o mesmo busca oportunidade para consolidar os conhecimentos recém 

adquiridos, com mais treinamento em práticas didáticas, desenvolvimento de 

novos projetos e demais atividades em pesquisa e extensão. Esta ação permite 

a continuidade do processo de capacitação de doutores que conduz à 

consolidação do aprendizado anterior. 

O outro motivo leva em consideração os benefícios advindos do 

envolvimento do pós-graduando em atividades de interesse do próprio 

Programa de Pós-Graduação que, indubitavelmente, ver suas expectativas 

aumentadas em relação ao volume e qualidade das publicações científicas, à 
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intensidade de participações em eventos e reuniões científicas, à melhoria na 

dinâmica das atividades pedagógicas e de extensão universitária, entre outras. 

 

 Iniciei, portanto, minha atuação como Orientador de Pós-Doutorado, 

recebendo, por demanda espontânea, o Dr. Osvaldo José da Silveira Neto. 

Em conformidade ao que foi considerado nos parágrafos anteriores, o Dr. 

Osvaldo foi selecionado por atender aos requisitos previamente definidos e 

vem contribuindo no desenvolvimento de atividades nos nossos projetos de 

pesquisa institucionais. Suas participações estão sendo fundamentais para a 

consolidação e atualização de seus conhecimentos na linha de pesquisa 

envolvendo estudos epidemiológicos e técnicas de diagnóstico molecular de 

protozoários. Concomitantemente, tem prestado colaborações substantivas, 

quer seja, na redação de artigos científicos, no suporte aos demais alunos de 

pós-graduação para execução de projetos de pesquisa, ou até em aulas da 

graduação e pós-graduação. Dessa forma, posso concluir que esta modalidade 

de treinamento, além de ser uma missão da Universidade, é também um 

caminho valioso, que deve ser estimulado entre o corpo docente do Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, pois os benefícios resultantes 

desta iniciativa são extraordinários para ambas as partes envolvidas. 

(Docs 531 e 532) 
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7. PRODUÇÃO INTELECTUAL 

 

ATIVIDADES EM PESQUISA 

 

Durante este período de mais de três décadas dedicando-me às 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, pude experimentar as mais 

diversas formas de interação entre atividades e indivíduos dentro do meio 

acadêmico. Entre os resultados positivos advindos destas experiências vividas, 

considero de grande importância o aprimoramento das relações pessoais e 

institucionais, para as quais o exercício pleno da tolerância, da compreensão e 

da sabedoria é condição sine qua non para que os objetivos e metas sejam 

alcançados. Percebi que, além de repassar informações, conceitos e técnicas 

já existentes no ensino da medicina veterinária, o professor deve também dar 

sua parcela de contribuição na geração de novos conhecimentos. Para esta 

finalidade a pesquisa científica se faz necessária e promove a descoberta e 

divulgação de conhecimentos novos ou complementares, que ajudam a 

responder as questões de interesse da comunidade em geral. Com esta 

constatação e consciência concluí que o professor universitário tem como 

compromisso e responsabilidade, não somente de ensinar e orientar, mas 

também pesquisar e divulgar os resultados de seus estudos. Minhas atividades 

no campo da pesquisa científica me proporcionaram a segurança necessária 

para o bom desempenho no que concerne o ensino e a orientação de 

estudantes nos cursos de graduação e pós-graduação. 

Logo nos primeiros anos na docência, comecei meu envolvimento com a 

pesquisa científica na Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás. 

Apesar de estar lotado no Departamento de Medicina Veterinária Preventiva 

recebi os primeiros estímulos para a pesquisa vindos de alguns professores do 

Departamento de Clínica, onde eu havia estagiado, exercendo atividades no 

atendimento clínico de rotina do Hospital Veterinário. Naquela época a 

pesquisa estava dando seus primeiros passos na Escola de Veterinária. 

Comecei então, juntamente com estes professores, descrevendo os aspectos 

clínicos, patológicos e epidemiológicos de um caso de tétano canino detectado 

no atendimento do hospital. Apesar da simplicidade deste primeiro trabalho, me 
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senti atraído pela natureza da atividade. Comecei, naquela ocasião, a 

compreender que o trabalho de pesquisa somente poderia gerar um produto de 

divulgação na forma de artigo científico se fosse conduzido ao rigor das normas 

científicas estabelecidas. Percebi, então, que a revisão da literatura de forma 

abrangente e atualizada, a clareza dos objetivos do trabalho, as regras que 

regem a metodologia científica, assim como a organização e argumentação na 

apresentação dos resultados e discussão, são sempre condições essenciais e 

indispensáveis para garantir a qualidade necessária para que o artigo seja 

aceito para publicação em meio de divulgação científica. 

Aproveitando a oportunidade, durante meu primeiro curso de pós-

graduação (Especialização em Parasitologia), ocasião em que tínhamos 

acesso ao rebanho bovino da Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária 

(EMGOPA), optei por desenvolver meu trabalho de conclusão sobre o tema 

“Eimeriose Bovina”. Este trabalho foi concluído após mais de um ano de 

experimentação, adotando-se metodologia científica adequada. Representou a 

primeira publicação sobre o tema no estado de Goiás e mostrou aspectos 

importantes sobre a epidemiologia, etiologia e clínica da doença na região. 

A partir desses trabalhos e, seguindo a mesma linha de estudo, minhas 

atividades com a pesquisa estavam começando a tomar forma e intensificar. 

Na sequência, publiquei artigos científicos sobre estudos epidemiológicos 

regionais referentes a dois temas sobre doenças parasitárias dos animais: a 

“Toxoplasmose Caprina” e a “Gastrenterite Parasitária Bovina”. 

Com a minha ida para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ) para realizar o curso de Mestrado na área de Parasitologia 

Veterinária, recebi forte influência do grupo de pesquisa liderado pelo Dr. 

Carlos Luiz Massard. A partir desta época direcionei minhas pesquisas para o 

tema específico “hemoparasitos e hemoparasitoses”. Publicamos artigos 

científicos sobre: a) infecções naturais de Babesia caballi em cavalos e no 

carrapato Anocentor nitens, no município de Itaguaí, Rio de Janeiro, tendo, 

este, sido a primeira comprovação científica da participação de A. nitens como 

vetor de B. caballi no Brasil; b) epidemiologia da Babesiose Bovina por Babesia 

bigemina e Babesia bovis na região Centro-Oeste do Brasil, que também 

representou o primeiro estudo do gênero naquela região. 
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Após a conclusão do Mestrado, continuei na UFRRJ para realizar o 

Doutorado. Nesta nova etapa da pós-graduação continuei na mesma linha de 

pesquisa, o que tornou possível o desenvolvimento do trabalho original de 

pesquisa sobre a epidemiologia de Babesiose Equina na microrregião de 

Goiânia, assim como o artigo sobre a soroprevalência de Babesia equi em 

diferentes sistemas de criação de cavalos no Rio de Janeiro. Como atividade 

paralela a este projeto de pesquisa, publiquei em colaboração com professores 

da área de cirurgia da Escola de Veterinária da UFG, pesquisa sobre nova 

técnica cirúrgica para a esplenectomia em equinos, como parte preparatória de 

estudos de hemoparasitos em cavalos. Após este período, continuei publicando 

artigos sobre o tema “hemoparasitoses”, entre os quais encontram-se: um 

trabalho propondo metodologia para a obtenção de isolados puros de 

Anaplasma marginale a partir de bezerros neonatos privados de colostro e 

outro referente a obtenção de isolados puros de Babesia bigemina e Babesia 

bovis empregando a mesma técnica; relato do primeiro caso autóctone de 

Trypanosoma vivax em bovinos no estado do Tocantins; estudo de prevalência 

de Ehrlichia canis no Rio de Janeiro e sua correlação com trombocitopenia. 

Neste ínterim, para atender solicitações encaminhadas por profissionais 

médico-veterinários da Delegacia Federal do Ministério da Agricultura-GO, 

realizamos juntamente com professores do Instituto de Patologia Tropical e 

Saúde Pública (IPTSP) da UFG, estudos sobre ocorrência de Fasciola 

hepatica, como também do molusco Lymnaea columella no estado de Goiás. 

Estes trabalhos representaram contribuições importantes ao conhecimento 

sobre a epidemiologia da Fasciolose no estado. 

Após a conclusão do Doutorado e, contando agora com a criação do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, comecei a assumir 

compromissos com orientações de alunos de pós-graduação. Os dois primeiros 

foram referentes a testes de eficácia de produtos carrapaticidas 

comercializados na bacia leiteira de Goiânia e usados no controle químico do 

carrapato de bovinos. Estes trabalhos foram úteis para mostrar a importância 

destes testes na escolha do carrapaticida mais adequado e, com isto, prevenir 

e controlar o problema da resistência dos carrapatos aos produtos 

carrapaticidas disponíveis no mercado nacional. 
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A partir de acertos de cooperação técnico-científica, estabelecidos com a 

EMBRAPA-Gado de Corte, foi possível a realização de mais uma pesquisa 

abordando aspectos epidemiológicos da Babesiose Bovina na microrregião de 

Goiânia e outra sobre a epidemiologia da Anaplasmose Bovina nesta mesma 

região. 

A regularização dos cursos sobre “Métodos de Diagnóstico Molecular”, 

na Escola de Veterinária da UFG, a partir dos anos de 1995, ministrado pelo 

Dr. Lloyd Lauerman – professor da Universidade de Auburn, e 1996, que 

contou com a participação do Dr. Fernando Araripe, da UnB, foi o primeiro 

grande passo em direção ao uso das técnicas moleculares aplicadas ao estudo 

de agentes patogênicos no âmbito da nossa Escola. Logo após estes eventos, 

consegui captar recursos financeiros junto ao CNPq, os quais foram destinados 

à criação do Laboratório de Diagnóstico Molecular da Escola de Veterinária da 

UFG, viabilizando a aquisição de material de consumo e todos os 

equipamentos essenciais para a realização da “reação em cadeia da 

polimerase” (PCR). A partir deste momento estava montada toda a estrutura 

que tornou possível o desenvolvimento de vários outros projetos de pesquisa, 

não somente sobre parasitos, mas também sobre os demais microrganismos. 

Esta conquista tornou possível a realização de inúmeros trabalhos científicos 

empregando técnicas de biologia molecular, congregando estudantes da pós-

graduação sob a supervisão de diversos orientadores. 

Entre os trabalhos que publicamos com base em técnicas de PCR 

podemos mencionar: estudo epidemiológico de Babesia bigemina em bovinos 

do município de Goiânia; estudos sobre o envolvimento de Escherichia coli, de 

Mycoplasma gallisepticum e de Mycoplasma synoviae em lesões de sacos 

aéreos de frangos abatidos no estado de Goiás; pesquisa de Brucella spp. em 

lesões de bursite cervical de bovinos; construção de novos primers e validação 

de novos protocolos para a detecção específica de Babesia bigemina e 

Babesia bovis por PCR; seleção de novos primers e validação de protocolo de 

PCR para detecção específica de Ehrlichia canis; diferenciação espécie-

específica de Taenia solium e Taenia saginata por novos ensaios de PCR; 

estudo epidemiológico de Leishmania infantum chagasi na cidade de Goiânia 

com técnicas citológicas, sorológicas e moleculares; caracterização molecular e 

estudo filogenético de Hepatozoon canis no Brasil; construção de iniciadores e 
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otimização de ensaios de PCR para Tritrichomonas foetus; detecção de 

Babesia vogeli em cães de Goiânia; estudo da dinâmica da infecção pós-natal 

de Babesia bigemina em bezerros; desenho de novos iniciadores para a 

discriminação subespécie-específica entre Babesia canis canis, Babesia canis 

rossi e Babesia canis vogeli por PCR; detecção molecular de Cysticercus bovis; 

caracterização filogenética de Babesia canis vogeli de cães de Goiás; desenho 

de novos primers e avaliação de protocolos de referência para a detecção 

específica de Leishmania infantum chagasi; estudo epidemiológico de Ehrlichia 

canis por PCR; detecção molecular de enterobactérias em aves no estado de 

Goiás; detecção de genes de virulência em isolados de Salmonella spp. 

procedentes de aves do estado de Goiás, entre outros. 

Na área de parasitologia, participei de pesquisas e publiquei artigos 

sobre ectoparasitos como: a dinâmica sazonal de Rhipicephalus sanguineus na 

cidade de Goiânia; aspectos clínicos e epidemiológicos da sarna sarcóptica em 

criações intensivas de suínos no município de Teresópolis-GO e, também, na 

microrregião de Goiânia; estudos epidemiológicos, avaliação de tratamentos e 

procedimentos profiláticos para Tunga penetrans no município de Jataí. Na 

área de protozoologia publiquei trabalhos de importância em saúde publica 

sobre Leishmania infantum chagasi, com estudo de caso não autóctone de 

Leishmaniose Visceral Canina e o monitoramento epidemiológico de 

Leishmania infantum chagasi, na cidade de Goiânia. Na área de helmintologia 

atuei nos artigos sobre: Fasciolose no estado de Goiás; sazonalidade de 

helmintos gastrintestinais de bovinos em Goiânia; Macracantorrincose em 

criações de Tayassu pecari em cativeiro e Rabditiose auricular de bovinos no 

Centro-Oeste. 

Tive ainda a oportunidade de colaborar em trabalhos de pesquisa sobre 

microrganismos causadores de doenças infecciosas não parasitárias, com 

relevância aos aspectos epidemiológicos, como: identificação de sorovares de 

Leptospira interrogans em cavalos da microrregião de Goiânia; identificação de 

sorovares de Salmonella e perfil de resistência a antimicrobianos em isolados 

obtidos de frangos abatidos em Goiás; associação de Malassezia spp. e otite 

em cães; avaliação de diferentes protocolos para o tratamento da Papilomatose 

Bovina. 

(Veja subitem 7.4) 
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 Após a obtenção do título de Doutor e a realização do estágio de Pós-

Doutorado no Exterior e, considerando meu engajamento pleno em atividades 

da pós-graduação na UFG, me senti estimulado a escrever e participar, 

juntamente com outros colegas, de projetos de pesquisa com o objetivo focado 

para a busca de recursos financeiros, visando melhorar as condições de 

pesquisa no âmbito da Escola de Veterinária da UFG. Os projetos de 

desenvolvimento científico e tecnológico aprovados e de maior relevância 

foram referentes à: 

 

1. Desenvolvimento de técnicas de extração de DNA total a partir de 

amostras de fluidos orgânicos, secreções e tecidos com lesões. 

2. Montagem e desenvolvimento da reação em cadeia da polimerase 

(PCR) para o diagnóstico molecular de agentes patogênicos 

causadores de enfermidades infecciosas e parasitárias dos animais. 

3. Avaliação, otimização e validação de oligonucleotídeos iniciadores e 

protocolos de PCR para da detecção específica de DNA de 

hemoparasitos. 

4. Implementação de técnicas de biologia molecular em estudos 

epidemiológicos de hemoparasitoses. 

5. Técnicas de caracterização molecular de isolados regionais de 

hemoparasitos envolvidos no complexo Tristeza Parasitária Bovina e 

hemoparasitoses de cães: análise de polimorfismos, dendogramas e 

análise filogenética. 

6. Desenvolvimento da técnica de diagnóstico molecular por PCR em 

tempo real e sua aplicação em estudos clínicos, patológicos e 

epidemiológicos das doenças infecciosas e parasitárias dos animais.  

7. Uso da técnica de PCR convencional e em tempo real para o 

diagnóstico de doenças de interesse econômico na suinocultura. 

8. Montagem de laboratórios para pesquisa na área de parasitologia 

veterinária: microscopia, sorologia, cultivo celular, biotério, 

morfologia, eletrofisiologia e olfatometria. 

(Veja os subitens 9.1, 17.1.5 e 17.1.6) 
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Desde o ano de 2000 e até a presente data tenho atuado como “Líder” 

do Grupo de Pesquisa “Diagnóstico em Sanidade Animal” certificado pelo 

Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. A escolha deste tópico foi 

fundamentada na realidade predominante das condições sanitárias da pecuária 

regional. O estado de Goiás, em função de suas características fisiográficas, 

sempre foi de vocação eminentemente agropecuária, haja vista sua posição de 

destaque no ranking da bovinocultura nacional. Também em relação à 

avicultura e suinocultura, o estado tem sido contemplado com intensa atividade 

migratória por parte das grandes indústrias do ramo no País, resultando em 

mudanças no cenário de diversos municípios do sudoeste goiano, com a 

construção de várias plantas e estabelecimento de parcerias no setor. Esta 

situação motivou o crescimento da demanda por mais laboratórios voltados 

para o diagnóstico e monitoramento de doenças infecciosas e parasitárias, que 

pudessem contribuir para a manutenção do status sanitário dos rebanhos e, 

consequentemente, minimizar problemas relacionados às barreiras sanitárias 

impostas pelo mercado e alavancar o agronegócio regional. 

Com estas iniciativas, tenho a consciência de ter dado minha parcela de 

contribuição à Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG no esforço para 

cumprir seu papel dentro deste contexto. Através da atuação dos seus grupos 

de pesquisa, a EVZ/UFG vem construindo estrutura e conduzindo pesquisas 

voltadas ao aprimoramento e desenvolvendo de novas ferramentas voltadas ao 

diagnóstico das doenças infecciosas e parasitárias dos animais, tais como: 

reação em cadeia da polimerase, reações de imunofluorescência, ELISA, 

imunodifusão, cultivo celular, cultivo microbiano, bioensaios, histopatologia, 

imunohistoquímica, citologia aspirativa, etc. Temos, todos, participado em um 

processo integrado entre os diferentes grupos de pesquisa, em parcerias com 

instituições nacionais de fomento (CNPq, FUNAPE/UFG, EMBRAPA) e 

internacionais (convênio UFG-Universidade de Auburn), incluindo a 

capacitação de recursos humanos na área de sanidade animal. 

Venho participando ativamente, na condição de pesquisador 

colaborador, em outros grupos de pesquisa na área de Ciências Agrárias do 

CNPq como: no grupo de pesquisa “Diagnóstico, Epidemiologia e 

Caracterização de Parasitos de Importância Veterinária nos Animais 

Domésticos e Silvestres no Estado de Mato Grosso”, liderado pela Dra. Katia 



MEMORIAL DESCRITIVO                 Guido Fontgalland Coelho Linhares 

74 
 

R. Fernandes, do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), desde 2009; no 

grupo de pesquisa “Parasitos de Animais Domésticos”, liderado pela Dra. Lígia 

Miranda Ferreira Borges da Universidade Federal de Goiás e no grupo 

pesquisa “Diagnóstico, Epidemiologia e Caracterização de Hemoparasitoses, 

Hemoparasitos e seus Vetores, Relacionados a Animais Domésticos no Estado 

do Rio de Janeiro”, liderado pelo Dr. Carlos Luiz Massard, da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, desde 2006. 

 Nos subitens seguintes apresento, de forma mais detalhada, toda minha 

produção intelectual organizada de acordo com os tipos e a natureza dos 

produtos como: monografia, dissertação, tese, artigos científicos, resumos, 

capítulos de livros e artigos de divulgação técnica. 

 

 

7.1 MONOGRAFIA DEFENDIDA E APROVADA 

(ESPECIALIZAÇÃO) 

 

Título:  Eimeria em bovinos mestiços zebu-holandes procedentes da 

bacia leiteira de Goiânia. 

 

Orientador: Prof. José Roberto Carneiro 

 

Data de Defesa: 1985 

Prof. José Roberto Carneiro 

Prof. Maria Alves Queiros dos Santos 

Prof. Cleómenes Reis 

 

Colação de Grau em: 09/06/1985 

 

RESUMO 

 O estudo foi desenvolvido no sentido de avaliar a influência de fatores 

climáticos na variação sazonal de coccídeos intestinais de bovinos. Foram 

utilizados 13 bezerros mestiços das raças zebu e holandês, na faixa etária de 0 

a 6 meses. Quinzenalmente, pelo período de um ano, foram feitos exames de 
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fezes e os resultados obtidos foram comparados com dados de temperatura e 

precipitação pluviométrica com o objetivo de averiguar possíveis correlações 

entre os mesmos. Nenhuma associação foi observada entre as variáveis 

analisadas no estudo, no entanto os maiores picos de eliminação de oocistos 

nas fezes ocorreram no período seco, o que pode estar relacionado com a 

maior aglomeração dos animais em áreas mais restritas em função da menor 

disponibilidade de fontes de água. No estudo, foram identificadas pela primeira 

vez em Goiás, as seguintes espécies de coccídeos: Eimeria ellipsoidallis, 

Eimeria auburnensis, Eimeria bukidnonensis, Eimeria canadensis, e Eimeria 

subesferica.                (Doc 25) 

 

 

7.2 DISSERTAÇÃO DEFENDIDA E APROVADA (MESTRADO) 

 

 

Título:  Estudo soroepidemiológico de Babesia bigemina (Smith & 

Kilborne, 1893) e Babesia bovis (Babès, 1888) em bovinos no município 

de Goiânia, GO, Brasil. 

 

Orientador: Prof. Dr. José Luiz de Barros Araújo 

 

Data de Defesa: 30/01/1991 

 

Banca Examinadora: 

Prof. Dr. José Luiz de Barros Araújo 

Prof. Dr. Carlos Luiz Massard 

Prof. Dra. Jane Garcia Pinheiro 

 

Colação de Grau em: 23/11/1991 

 

RESUMO 

 Com a finalidade de estudar as características epidemiológicas da 

babesiose bovina no município de Goiânia-GO, Brasil, foi conduzido estudo 
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sorológico em bovinos através do teste de imunofluorescência indireta (IFI) 

para detectar níveis de infecções por Babesia bigemina e Babesia bovis, nas 

diluições dos soros de 1:80 até 1:40.960. A amostragem utilizada, de 470 soros 

de bovinos foi determinada por meio de metodologia científica e, portanto, 

considerada estatisticamente representativa do rebanho da área estudada. Dos 

470 soros testados, 458 foram positivos para B. bigemina e 464 para B. bovis, 

assim a prevalência de anticorpos anti-B. bigemina encontrada foi de 97,45% e 

anti-B. bovis de 98,72%. Não foi detectada nenhuma diferença estatisticamente 

significativa entre raça, sexo e idade em relação às prevalências de anticorpos. 

Com base nas prevalências detectadas, a região foi caracterizada como área 

de estabilidade enzoótica com relação à babesiose causada tanto por B. 

bigemina quanto por B. bovis.             (Doc 26) 

 

 

 

7.3 TESE DEFENDIDA E APROVADA (DOUTORADO) 

 

Título:  Aspectos biológicos e epidemiológicos das babesioses de 

equídeos, com ênfase à microrregião de Goiânia, Goiás, Brasil. 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Luiz Massard 

 

Data de Defesa: 20/12/1994 

 

Banca Examinadora: 

Prof. Dr. Carlos Luiz Massard 

Prof. Dr. José Luiz de Barros Araújo 

Prof. Dr. Carlos Wilson Gomes Lopes 

Prof. Dr. Cláudio Roberto Madruga 

Prof. Dr. Adivaldo Henrique da Fonseca 

 

Colação de Grau em: 28/01/1995 
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RESUMO 

 Com o objetivo de estudar os aspectos epizootiológicos das babesioses 

de equídeos na microrregião de Goiânia, foram conduzidos os seguintes 

experimentos: diagnóstico de hemoparasitos a partir de cavalos 

esplenectomizados; determinação da prevalência de anticorpos fluorescentes 

anti-Babesia equi e anti-Babesia caballi; estudo da flutuação dos níveis de 

anticorpos e parasitemias em potros a partir do nascimento; verificação da taxa 

de infecção de B. caballi em Anocentor nitens e a identificação e prevalência 

das espécies de carrapatos em equídeos. Com a esplenectomia de três 

cavalos da microrregião de Goiânia foi possível a evidenciação e o diagnóstico 

da infecção por B. equi. Os animais apresentaram parasitemias entre 73% e 

87%, vindo a óbito entre o oitavo e o décimo dias. A prevalência determinada 

pelo exame dos esfregaços sanguíneos de 512 animais foi de 16,2% para B. 

equi e de 0,4% para B. caballi. A prevalência de anticorpos, determinada pela 

reação de imunofluorescência indireta, foi de 94,7% para B. equi e 90,8% para 

B. caballi. Por estes resultados a região foi caracterizada como área de 

estabilidade enzoótica para as babesioses equinas causadas por B. equi e por 

B. caballi. O acompanhamento quinzenal dos níveis de anticorpos e esfregaços 

sanguíneos de 33 potros a partir do nascimento e até os seis meses de idade, 

evidenciou que os animais tiveram maior suscetibilidade para B. equi entre os 

30 e 60 dias de vida, e, para B. caballi entre os 30 e 90 dias. A presença de B. 

equi no sangue foi detectada em 94% dos animais, com uma maior frequência 

aos 90 dias de idade. Para B. caballi verificou-se positividade de 21% e maior 

frequência entre os 75 e os 135 dias de idade. As prevalências das espécies de 

carrapatos em equídeos foram de 65,2% para A. nitens, de 40,4% para 

Amblyomma cajennense e de 32,3% para Boophilus microplus. A taxa de 

infecção de A. nitens por B. caballi foi de 0,83%. A pesquisa de B. caballi em A. 

nitens evidenciou a presença de formas do protozoário na hemolinfa, ovários e 

ovos. 

(Doc 27) 
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7.4 TRABALHOS PUBLICADOS 

 

 Com o intuito de melhor organizar este tópico optei pela apresentação 

das referências completas no corpo deste Memorial Descritivo e a 

apresentação dos respectivos resumos nos volumes anexos a este Memorial, 

conforme a numeração do documento indicada no final de cada referência. 

 

 

7.4.1 ARTIGOS COMPLETOS EM PERIÓDICOS 

 

TEIXEIRA, L. H. M. TOMAZ, L. A. G.; LINHARES, G. F. C.; SANTOS, M. F. C.; 

Jayme, V. S. Distribuição espaço-temporal dos diagnósticos laboratoriais da 

raiva animal. Ciência Animal Brasileira. v.16, n.1, p.144-157, 2015. 

(Doc. 538) 

 

CARNEIRO, B. F.; MIRANDA, M. M.; SILVEIRA NETO, O. J; LINHARES, G. F. 

C.; ARAÚJO, L. B. M. Inquérito sorológico para Toxoplasma gondii em 
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Goiânia, Goiás. Revista de Patologia Tropical, v.43, p.69-78, 2014. 

(Doc 162) 

 

HIDASI, H. W.; NETO, J.; MORES, D. M. C.; LINHARES, G. F. C.; JAYME, V. 

S.; ANDRADE, M. A. Enterobacterial detection and Escherichia coli 
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Parasitology, v.21, p.304-307, 2012.          (Doc 165) 
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dogs in the state of Goiás, Brazil. Brazilian Journal of Veterinary 
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DUARTE, S. C.; LINHARES, G. F. C.; ROMANOWSKI, T. N. A.; SILVEIRA, 
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8. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

 

8.1 PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE EXTENSÃO 

 

 

Entre outras atividades de extensão, tive a grata satisfação de poder 

contribuir com a realização da série dos Cursos de Treinamento para 

Habilitação de Médicos Veterinários para o Diagnóstico de Brucelose, 

Tuberculose e Noções sobre Encefalopatia Espongiforme, realizados pela 

Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, sob a chancela do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, entre os anos de 2010 e 2014, 

com carga horária de 45 horas/curso. Neste período, foi habilitado um total de 

986 médicos veterinários (Quadro 4).            (Doc 68) 

 

Estes cursos foram idealizados pelo Comitê Científico do “Programa 

Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal 

(PNCEBT)” do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

Foram instituídos como requisito para habilitação dos médicos veterinários 

responsáveis técnicos no processo de saneamento das propriedades rurais, 

visando a certificação de “livre” ou “monitorada” para brucelose e tuberculose, 

sob a supervisão do serviço oficial de defesa sanitária em todo o território 

nacional. 

 

Nestes cursos tive participação ministrando aulas teóricas sobre o tema 

“Interpretação de Testes de Diagnóstico e Implicações no Delineamento de 

Estratégias Sanitárias” e aulas práticas sobre “Aplicação e Interpretação de 

Métodos de Tuberculinização de Bovinos”, com carga horária estimada em 12 

horas/curso. Minha participação nestes cursos, juntamente com outros 

professores da Escola de Veterinária e Zootecnia (Professores Aires Manoel de 

Souza, Francisco de Carvalho Dias Filho, Valéria de Sá Jayme, Paulo Henrique 

Jorge da Cunha e Veridiana Maria Brianezi Dignani de Moura) representou 

contribuição relevante e comprometimento da nossa Instituição para o bom 
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andamento do PNCEBT/MAPA. Dessa forma, contribuímos com o cumprimento 

de seu principal objetivo de diminuir o impacto negativo dessas zoonoses na 

saúde humana e animal, além de promover a competitividade da pecuária 

nacional. 
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Quadro 4. Relação dos “Cursos de Treinamento para Habilitação de Médicos 

Veterinários para o Diagnóstico de Brucelose, Tuberculose e Noções sobre 
Encefalopatia Espongiforme”, realizados entre 2004 e 2014, na Escola de 
Veterinária da Universidade Federal de Goiás, vinculados ao Programa Nacional de 
Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCBT), do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com as respectivas datas e número de 
médicos veterinários participantes. 

 

Nº DO CURSO DATA Nº DE PARTICIPANTES 

1o 27 a 31/07/2004 17 

2o 31/08 a 04/09/2004 18 

3o 16 a 20/11/2004 19 

4o 23 a 27/11/2004 20 

5o 14 a 18/12/2004 22 

6o 17 a 21/05/2005 20 

7o 11 a 16/07/2005 24 

8o 08 a 12/08/2005 14 

9o 15 a 19/08/2005 23 

10o 25 a 29/10/2005 28 

11o 15 a 19/11/2005 26 

12o 06 a 10/12/2005 27 

13o 14 a 18/03/2006 24 

14o 18 a 22/04/2006 28 

15o 26 a 30/09/2006 27 

16o 12 a 16/12/2006 18 

17o 10 a 14/04/2007 24 

18o 29/05 a 02/06/2007 16 

19o 23 a 27/10/2007 16 

20o 25 a 29/03/2008 14 

21o 24 a 28/06/2008 15 

22o 16 a 20/12/2008 18  

23o 24 a 28/03/2009 16 

24o 12 a 16/05/2009 18 

25o 25 a 29/08/2009 14 

Continua na página seguinte 
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Continuação do Quadro 4 

Nº DO CURSO DATA Nº DE PARTICIPANTES 

26o 22 a 26/03/2010 20 

27o 03 a 07/05/2010 14 

28o 21 a 25/06/2010 16 

29o 20 a 24/09/2010 23 

30o 28/03 a 01/04/2011 22 

31o 30/05 a 03/06/2011 14 

32o 29/08 a 02/09/2011 18 

33o 10 a 14/10/2011 20 

34o 19 a 23/12/2011 30 

35o 30/01 a 03/02/2012 30 

36o 06 a 10/02/2012 30 

37o 13 a 17/02/2012 29 

38o 26/03 a 30/03/2012 21 

39o 25/06 a 29/06/2012 19 

40o 27/08 a 31/08/2012 13 

41o 24 a 28/09/2012 6 

42o 26/11 a 30/11/2012 18 

43o 14/01 a 18/01/2013 8 

44o 22 a 26/04/2013 12 

45o 26 a 30/08/2013 25 

46o 28/10 a 1/11/2013 17 

47o 16 a 20/12/2013 9 

48o 24 a 28/03/2014 34 

49o 23 a 27/06/2014 19 

50o 17 a 21/09/2014 13 

SOMA TOTAL 986 
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 Exponho, em seguida, a relação sucinta dos demais Cursos de 

Extensão Universitária que atuei na condição de docente instrutor: 

 

 Controle Estratégico do Carrapato em Goiás, ministrado aos médicos 

veterinários e técnicos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento do Estado de Goiás, no período de 31 de maio a 2 de 

junho de 2005, em Goiânia.      (Docs 69 e 39:p.3) 

 

 Técnicas de Biologia Molecular Aplicadas ao Diagnóstico de 

Enfermidades Transmissíveis dos Animais de Produção, ministrado 

aos profissionais da área de ciências biológicas, pela Escola de 

Veterinária da UFG, no período de 31 de maio a 11 de junho de 1999, 

com duração de 45 horas.        (Docs 64 e 45p.4) 

 

 Avanços no controle e prevenção de doenças na importação de 

animais, aos participantes do Seminário de Modernização Tecnológica 

da Pecuária Goiana, promovido pela Sociedade Goiana de Veterinária, 

em Goiânia – GO, no período de 9 a 13 de dezembro de 1996. 

(Doc 66) 

 

 Curso sobre Cisticercose Bovina, realizado no período de 24 a 28 de 

agosto de 1992, no Departamento de Doenças e Inspeção de Carnes, 

Leite e Derivados da Escola de Veterinária da Universidade Federal de 

Goiás, em convênio com a Organização Panamericana de Saúde, com 

carga horária de 40 horas.             (Doc 70) 

 

 Curso de Manejo e Doenças de Bezerros, durante o evento Semana 

de Agrárias, promovido pelas Escolas de Agronomia e Veterinária da 

Universidade Federal de Goiás, no período de 16 a 21 de outubro de 

1988.        (Docs 67 e 466:p.4) 
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8.2 ORGANIZAÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO 

 

 Participei como Organizador ou Membro de Comissão Organizadora 

dos seguintes cursos de extensão: 

 

 Cursos de Capacitação em Sanidade de Aves para Médicos 

Veterinários da Agrodefesa, realizado pela Escola de Veterinária da 

UFG, no período de 21 a 26 de setembro de 2009, em Goiânia-GO, na 

condição de Membro da Comissão Organizadora.         (Doc 61) 

 

 Curso Circovirose Suína, promovido pela Escola de Veterinária da 

UFG e patrocinado pelo Laboratório Pfizer, em Goiânia, no período de 

29 a 30 de novembro de 2001, como Membro da Comissão 

Organizadora.              (Doc 62) 

 

 Técnicas de Biologia Molecular Aplicadas ao Diagnóstico de 

Enfermidades Transmissíveis dos Animais de Produção, ministrado 

aos profissionais da área de ciências biológicas, pela Escola de 

Veterinária da UFG, no período de 31 de maio a 11 de junho de 1999, 

como Organizador.       (Docs 64 e 45:p.4) 

 

 

8.3 PALESTRAS EM EVENTOS DE EXTENSÃO 

 

 Sempre que convidado, atendi às demandas da comunidade 

interessada, repassando e discutindo informações sobre temas específicos no 

domínio da minha área de atuação, na forma de palestras. Entre os tópicos 

abordados, posso destacar as ecto e endoparasitoses, as hemoparasitoses e 

as inovações do diagnóstico de doenças infecciosas e parasitárias baseadas 

em técnicas de biologia molecular, conforme relacionadas abaixo: 

 

 Palestra sobre Endo e Ectoparasitoses de Suínos, apresentada aos 

médicos veterinários da Agrodefesa de Goiás e do Ministério da 
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Agricultura, durante o II Curso de Capacitação em Sanidade de Suídeos 

para Médicos Veterinários do Serviço Oficial, promovido pela Escola de 

Veterinária da UFG e CNPq, em Goiânia-GO, no dia 8 de novembro de 

2011.                  (Docs 33:p.7) 

 

 Palestra sobre Endo e Ectoparasitoses no I Curso de Capacitação em 

Sanidade de Suídeos para Médicos Veterinários do Serviço Oficial, para 

os médicos veterinários da Agrodefesa de Goiás e do Ministério da 

Agricultura do Estado de Goiás, realizado pela Escola de Veterinária da 

UFG e CNPq, em Goiânia-GO, no dia 3 de maio de 2010. 

(Docs 34:p.8, 82 e 83) 

 

 Palestra sobre Métodos de Diagnóstico, no dia 7 de maio de 2010, 

durante o I Curso de Capacitação em Sanidade de Suídeos para 

Médicos Veterinários do Serviço Oficial, realizado pela Escola de 

Veterinária da Universidade Federal de Goiás e CNPq. 

(Docs 34:p.8 e 84) 

 

 Palestras sobre Bovinocultura de Leite: Controle de Endoparasitas, 

aos técnicos/extensionistas da Agência Rural de Goiânia-GO, em 26 de 

dezembro de 2002.              (Doc 86) 

 

 Palestra sobre o tema Importância do exame de fezes e do teste de 

carrapaticida no controle de carrapatos e vermes dos bovinos, 

durante o Ciclo de Palestras sobre a Sanidade do Rebanho Leiteiro e 

Qualidade do Leite, realizado na Fazenda Tomé Pinto, em São 

Francisco-GO, promovido pela Escola de Veterinária da UFG e pela 

Prefeitura Municipal de São Francisco de Goiás-/GO, em 28 de abril de 

2001.                   (Docs 87 e 43:p.8) 

 

 Palestra sobre Princípios Básicos da técnica de PCR Relação entre 

circovirose e endoparasitoses em suínos, no dia 29 de novembro de 

2001, durante o Curso sobre Circovirose Suína, promovido pela Escola 

de Veterinária da UFG e Laboratório Pfizer, em Goiânia-GO.      (Doc 88) 
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 Palestra sobre Pulgas e Carrapatos de Cães e Gatos, apresentada 

aos médicos veterinários atuantes em clínicas veterinárias e varejista 

agropecuário da cidade de Goiânia, sob promoção da Coopers, em 

junho de 1999.                  (Doc 45:p.4) 

 

 Palestra sobre Ectoparasitos, aos médicos veterinários integrantes do 

Programa Brasil-Hungria, no dia 10 de janeiro, de durante o 1o Curso de 

Reciclagem em Gado de Leite, realizado em Goiânia – GO, no período 

de 6 a 10 de janeiro de 1997.            (Doc 90) 

 

 Palestra sobre Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis na 

Importação de Animais durante o XXIV Congresso Brasileiro de 

Medicina Veterinária, realizado em Goiânia, no dia 3 de junho de 1996. 

(Doc 65) 

 

 Palestra sobre Premunição de Bovinos Contra a Tristeza Parasitária 

Bovina, para médicos veterinários de campo, em Porangatu-GO, no 

mês de agosto de 1996, sob a promoção da Rhodia Merrieux S. A. 

(Doc 47:p.3) 

 

 Palestra sobre Premunição de Bovinos Contra a Tristeza Parasitária 

Bovina, para médicos veterinários de campo, em Jussara-GO, no mês 

de setembro de 1996, sob a promoção da Rhodia Merrieux S. A. 

(Doc 47:p.3) 

 

 Palestra sobre Premunição de Bovinos Contra a Tristeza Parasitária 

Bovina, para médicos veterinários de campo, em Goianésia-GO,  no 

mês de outubro de 1996, sob a promoção da Rhodia Merrieux S. A. 

(Doc 47:p.3) 
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 Palestra sobre Premunição de Bovinos Contra a Tristeza Parasitária 

Bovina, para médicos veterinários de campo, em Anápolis-GO, no mês 

de novembro de 1996, sob a promoção da Rhodia Merrieux S. A. 

(Doc 47:p.3) 

 

 Palestra sobre Premunição de Bovinos contra a Tristeza Parasitária 

Bovina, apresentada aos médicos veterinários, técnicos e associados 

da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano 

(COMIGO), em Rio Verde-GO, em setembro de 1995. 

(Doc 473:p.3) 

 

 Palestra sobre Premunição de Bovinos contra a Tristeza Parasitária 

Bovina, apresentada aos médicos veterinários, técnicos e associados 

da Cooperativa Agropecuária de Catalão (COACAL), em Catalão-GO, 

em outubro de 1995.               (Doc 473:p.3) 

 

 

8.4 OUTROS EVENTOS E ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

 Participei ainda de eventos especiais e serviços de extensão por meio 

dos quais foram repassados conhecimentos técnicos e práticos ao pessoal 

extensionista de empresas do governo estadual, assim como à comunidade 

representada por produtores rurais de vários municípios do estado de Goiás, 

conforme relação apresentada abaixo: 

 

 Treinamento aos produtores rurais e técnicos extensionistas 

participantes do projeto intitulado Controle Estratégico do Carrapato 

em Goiás, conduzido pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento de Goiás, realizado nos dias 31 de maio a 2 de junho de 

2005.                (Doc 69) 

 

 Apresentação do projeto Serviço de Diagnóstico de Doenças 

Parasitárias dos Animais Domésticos e Silvestres da Escola de 
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Veterinária da UFG, na I Mostra de Extensão e Cultura da UFG, em 4 de 

novembro de 2003.            (Doc 292) 

 

 Instrução e treinamento dos técnicos extensionistas da Agência Rural de 

Goiânia-GO sobre o Controle de Endoparasitos na Bovinocultura de 

Leite, realizado no Centro de Treinamento desta Agência, em Goiânia-

GO, no dia 26 de dezembro de 2002.           (Doc 86) 

 

 Encontro com produtores rurais sobre a Importância do Exame de 

Vezes e do Teste de Carrapaticidas no Controle de Carrapatos e 

Vermes dos Bovinos, durante o Ciclo de Palestras sobre a Sanidade 

do Rebanho Leiteiro, realizado em São Francisco-GO, sob a 

organização da Escola de Veterinária da UFG, em 28 de abril de 2001. 

(Doc 87) 

 

 Serviço Integrado de Assistência Veterinária (Projeto SIAV) – 

atividades de extensão universitária, desenvolvidas no ano de 1999, no 

município de Goiânia-GO, com 30 horas de trabalho, na condição de 

coordenador. Programa institucional da Escola de Veterinária da UFG, 

cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) sob o número 08-10-

001.          (Doc 45:p.3) 

 

 Serviço Integrado de Assistência Veterinária (Projeto SIAV) – 

atividades de extensão universitária, desenvolvidas no ano de 1988, no 

município de Mossâmedes-GO, com 35 horas de trabalho, na condição 

de executor. Programa institucional da Escola de Veterinária da UFG. 

(Doc 98) 

 

 Convênio Escola de Veterinária-UFG/Projeto Rondon – serviço de 

assistência médica veterinária à comunidade de produtores rurais do 

município de Nerópolis, com 30 horas duração, no ano de 1988. Projeto 

financiado pela Fundação Projeto Rondon/Ministério da Agricultura. 

(Doc 466:p.3) 
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 Serviço Integrado de Assistência Veterinária (Projeto SIAV) – 

atividades de extensão universitária, desenvolvidas no ano de 1987, no 

município de Goianésia-GO, com 30 horas de trabalho, na condição de 

executor. Programa institucional da Escola de Veterinária da UFG, em 

parceria com a Secretaria da Agricultura do Estado de Goiás. 

(Doc 465:p.3) 

 

 Serviço Integrado de Assistência Veterinária (Projeto SIAV) – 

atividades de extensão universitária, desenvolvidas no ano de 1987, no 

município de Quirinópolis-GO, com 30 horas de trabalho, na condição de 

executor. Programa institucional da Escola de Veterinária da UFG, em 

parceria com a Secretaria da Agricultura do Estado de Goiás. 

(Doc 465:p.3) 

 

 Serviço Integrado de Assistência Veterinária (Projeto SIAV) – 

atividades de extensão universitária, desenvolvidas no ano de 1987, no 

município de Jataí-GO, com 30 horas de trabalho, na condição de 

executor. Programa institucional da Escola de Veterinária da UFG, em 

parceria com a Secretaria da Agricultura do Estado de Goiás. 

(Doc 465:p.3) 

 

 Serviço Integrado de Assistência Veterinária (Projeto SIAV) – 

atividades de extensão universitária, desenvolvidas no ano de 1987, no 

município de Rio Verde-GO, com 30 horas de trabalho, na condição de 

executor. Programa institucional da Escola de Veterinária da UFG, em 

parceria com a Secretaria da Agricultura do Estado de Goiás. 

(Doc 465:p.3) 

 

 Serviço Integrado de Assistência Veterinária (Projeto SIAV) – 

atividades de extensão universitária, desenvolvidas no ano de 1987, no 

município de Montes Claros - GO, com 30 horas de trabalho, na 
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condição de executor. Programa institucional da Escola de Veterinária 

da UFG, parceria com a Secretaria da Agricultura do Estado de Goiás. 

(Doc 465:p.3) 

 

 Serviço Integrado de Assistência Veterinária (Projeto SIAV) – 

atividades de extensão universitária, desenvolvidas no ano de 1985, no 

município de Rio Verde-GO, com 35 horas de trabalho, na condição de 

executor. Programa institucional da Escola de Veterinária da UFG. 

(Doc 98) 

 

 Serviço Integrado de Assistência Veterinária (Projeto SIAV) – 

atividades de extensão universitária, desenvolvidas no ano de 1983, no 

município de Piracanjuba-GO, com 30 horas de trabalho, na condição de 

executor. Programa institucional da Escola de Veterinária da UFG 

(Doc 98) 

 

 Serviço Integrado de Assistência Veterinária (Projeto SIAV) – 

atividades de extensão universitária, desenvolvidas no município de 

Trindade-GO, no período de 30 de maio a 1 de junho de 1983, 

correspondendo a 30 horas de trabalho, na qualidade de orientador. 

Programa institucional da Pró-Reitoria de Extensão da UFG. 

(Doc 97) 

 

 Serviço Integrado de Assistência Veterinária (Projeto SIAV) – 

atividades de extensão universitária, desenvolvidas no município de 

Piracanjuba-GO, no período de 10 a 14 de outubro de 1983, 

correspondendo a 40 horas de trabalho, na qualidade de professor 

orientador. Programa institucional da Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal de Goiás. 

(Doc 95) 

 

 Campanha de vacinação anti-rábica – atividade realizada tendo como 

alvo a população canina do município de Goiânia-GO, no dia 18 de 

junho de 1988, perfazendo uma carga horária de 8 horas, na condição 
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de coordenador. Promoção da FUMDEC/Prefeitura de Goiânia, em 

parceria com a Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás. 

(Doc 96) 

 

 Campanha de vacinação anti-rábica canina – realizada no município 

de Goiânia-GO, no mês de agosto de 1988, perfazendo uma carga 

horária de 8 horas, sob chancela da Escola de Veterinária da 

Universidade Federal de Goiás. 

(Doc 462:p.3) 
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9. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISA E 

EXTENSÃO 

 

9.1 COORDENAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE 

PESQUISA 

 

 No decorrer da minha vida acadêmica tive o privilégio de tomar parte e 

atuar de forma ativa em atividades diversificadas entre as vertentes “ensino –

pesquisa – extensão”. Em relação à “pesquisa”, sempre tive uma inclinação 

intensa que funcionou como combustível na busca constante por alternativas 

para viabilizar as ideias e planos que surgiam. Foi assim que procurei me 

empenhar desde cedo na elaboração de projetos de pesquisa, por meio dos 

quais eu pudesse, conforme cada tema escolhido, definir os grupos de 

pesquisadores colaboradores e inserir a participação efetiva de estudantes da 

graduação e da pós-graduação. 

 Após tantos anos de atividade, posso hoje contar um número total de 28 

projetos de pesquisa, a maioria dos quais já concluídos. Os benefícios 

advindos da realização destes projetos são imensuráveis e se diversificam, 

conforme a natureza de cada um deles, entre: produtos gerados da pesquisa 

na forma de artigos científicos; orientações a bolsistas de iniciação científica e 

de outras modalidades de bolsas; orientações de mestrandos e doutorandos; a 

viabilização e execução dos trabalhos vinculados a dissertações e teses; a 

estruturação física de laboratórios; a aquisição de novos equipamentos; o 

suprimento de material de consumo utilizado nas pesquisas; o estímulo para 

formação de novos grupos de pesquisa e de estudos; o incentivo à participação 

de estudantes da graduação e da pós-graduação em eventos científicos; etc. 

Os dados referentes a estes tópicos são apresentados de forma mais 

detalhada nos itens correspondentes e que são encontrados em outras 

secções deste Memorial. 

 Em seguida, faço a apresentação sucinta dos Projetos de Pesquisa 

que elaborei e conduzi na condição de coordenador, no transcorrer das minhas 

experiências no campo da pesquisa científica: 
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 TÍTULO: “Investigação sorológica, diagnóstico parasitológico e 

caracterização molecular de Leishmania chagasi em cães de Goiânia, 

Goiás, Brasil”. 

RESUMO: Nas Américas as leishmanioses são agrupadas, de acordo 

com a etiologia em: Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e 

Leishmaniose Visceral (LV). Na LV o agente etiológico é Leishmania 

(Leishmania) chagasi que tem como vetor biológico os flebotomíneos 

Lutzomyia longipalpis e Lutzomyia cruzi. O cão doméstico (Canis 

familiaris) é o mais importante reservatório em áreas urbanas. O 

município de Goiânia caracteriza-se como “área silenciosa”, uma vez 

que não há registro de casos autóctones ou transmissão de LV humana 

ou canina. No entanto, é considerado área de risco devido à sua 

situação geográfica, delimitada por regiões onde a doença é endêmica. 

O diagnóstico é, normalmente, realizado a partir de observações 

clínicas, associando-se aos resultados de exames laboratoriais como 

testes sorológicos, parasitológico direto e técnicas moleculares. O 

presente projeto tem como objetivo geral realizar estudo sobre a 

situação epidemiológica da leishmaniose visceral canina na Grande 

Goiânia-GO. Paralelamente será realizado isolamento de Leishmania 

chagasi a partir de casos confirmados em cães e caracterização 

molecular dos isolados. Cães com suspeita clínica de LV ou com 

histórico de procedência de áreas endêmicas serão avaliados por 

exames sorológicos, parasitológicos e moleculares. Os produtos obtidos 

pelos testes moleculares serão clonados e seqüenciados e as 

seqüências obtidas serão usadas para a construção de árvores 

filogenéticas. 

PERÍODO:  1 de março de 2011 a 31 de agosto de 2015 

CERTIFICAÇÃO: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG, 

no 37205.             (Doc 372) 

 

 TÍTULO: “Infecções por Ehrlichia canis e Anaplasma platys em cães 

com alterações oculares no município de Goiânia, Goiás”. 

RESUMO: As doenças oculares são frequentes na clínica médica de 

cães e estão entre as patologias mais relacionadas às infecções por 
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Ehrlichia canis. Nestas, os sinais oculares podem estar presentes em 

todas as fases da infecção e envolvem a maioria das estruturas 

oculares. Uveítes e descolamento de retina são as patologias oftálmicas 

mais frequentes em cães com E. canis. As lesões oculares podem ser 

resultados de hemorragias e/ou reações inflamatórias secundárias à 

trombocitopenia. Anaplasma platys também causa trombocitopenia, no 

entanto os cães infectados são, frequentemente, assintomáticos. A 

ocorrência de lesões oculares em casos naturais de infecção por A. 

platys é desconhecida e a patogênese das lesões oculares associadas 

às erliquioses caninas não estão totalmente elucidadas. Assim, objetiva-

se com este trabalho verificar a frequência das alterações oculares em 

grupos cães infectados e não infectados por E. canis e A. platys. Como 

meios de diagnóstico para E. canis e A. platys serão empregados: 

a)exame parasitológico por microscopia direta; b)testes de PCR 

convencional; c)testes de PCR em tempo real. As técnicas moleculares 

serão realizadas com a finalidade de se obter identificação espécie-

específica de E. canis e A. platys. Os dados referentes aos resultados 

dos exames laboratoriais serão organizados e submetidos à análise 

estatística, sendo a dispersão de freqüência obtida e testada pelo qui-

quadrado para verificar possíveis associações entre lesões oculares e 

perfis hematológicos com infecções por E. canis e A. platys. 

PERÍODO: 1 de outubro de 2012 a 28 de dezembro de 2014. 

CERTIFICAÇÃO: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG, 

no 038775.             (Doc 373) 

 

 TÍTULO: “Caracterização molecular e perfil soroepidemiológico de 

Toxoplasma gondii em frangos caipiras na região de Goiânia, Goiás”. 

RESUMO: A toxoplasmose é uma doença parasitária de importância 

médica veterinária e na saúde pública. Entre outros mecanismos de 

transmissão para o homem, pode ocorrer pelo hábito de consumo de 

carnes ou demais produtos de origem animal sem o tratamento 

adequado pelo calor. Diversas espécies animais podem estar envolvidas 

neste tipo de transmissão, porém algumas apresentam uma maior 

relação de risco, seja pela preferência cultural da população ou ainda 
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pela intensidade de populações locais. Os animais podem ainda ser 

utilizados como sentinelas em estudos epidemiológicos regionais. Este 

estudo tem como objetivo investigar a situação epidemiológica das 

infecções por Toxoplasma gondii em frangos caipiras da região de 

Goiânia, Goiás através do uso de exames sorológicos e de testes 

moleculares. Serão avaliadas 300 aves caipiras (Gallus gallus) da região 

de Goiânia através de duas técnicas sorológicas (HAI e MAT)e uma 

técnica molecular (PCR). Os produtos obtidos pelos testes moleculares 

serão sequenciados e as sequências obtidas serão submetidas ao 

alinhamento para a construção de árvores filogenéticas, confrontando-as 

com as sequências de referência disponíveis no GenBank. 

PERÍODO: 7 de dezembro de 2012 a 31 de dezembro de 2014. 

CERTIFICAÇÃO: Conselho Diretor da Escola de Veterinária e Zootecnia 

da UFG.             (Doc 387) 

 

 TÍTULO: “Identificação e distribuição espacial de flebotomíneos de 

interesse em medicina veterinária e saúde pública na Cidade de Goiás, 

Estado de Goiás, Brasil”. 

RESUMO: Os insetos do gênero Lutzomyia têm considerável 

importância na transmissão de doenças como bartonelose, arboviroses 

e, principalmente, a leishmaniose visceral (LV) e a leishmaniose 

tegumentar americana (LTA), ambas incidentes na Cidade de Goiás. O 

presente projeto visa estudar a identidade e a distribuição espacial das 

espécies de flebotomíneos na área urbana da Cidade de Goiás. Para 

facilitar a amostragem na área da cidade, será utilizada a divisão 

adotada pela Fundação Nacional de Saúde, pela qual são mapeados 4 

distritos sanitários. Para cada distrito será sorteado mensalmente três 

residências onde serão instaladas armadilhas do tipo CDC, durante três 

noites seguidas, no primeiro final de semana de cada mês, pelo período 

de um ano. No momento da montagem das armadilhas será aplicado um 

questionário eco-epidemiológico para coletar o máximo de dados de 

interesse sobre o ambiente e a biologia do vetor e da leishmaniose, para 

posterior avaliação. Após cada período de captura, todos os 

flebotomíneos colhidos serão montados em lâmina utilizando bálsamo 
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do Canadá, seguido da classificação que será de acordo com a chave 

de identificação de flebotomíneos para as Américas, de YOUNG & 

DUNCAN (1993). Ao final, os dados serão avaliados por modelo linear 

generalizado com distribuição de Poisson. Os resultados deste estudo 

poderão esclarecer dados importantes e indicativos de sazonalidade 

para os riscos de transmissão com base nos picos populacionais dos 

flebotomíneos e, a partir destes, determinar o momento correto de 

programar ações de controle, visando melhorias nas medidas 

preventivas contra a leishmaniose humana e canina. 

PERÍODO:  12 de março de 2012 a 28 de fevereiro de 2014. 

CERTIFICAÇÃO: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG, 

no 038740.             (Doc 374) 

 

 TÍTULO: “Envolvimento de hemoparasitos em casos de trombocitopenia 

em cães no município de Goiânia”. 

RESUMO: A trombocitopenia representa a causa mais comum de 

sangramento espontâneo no atendimento clínico de cães. É um achado 

laboratorial geralmente encontrado no curso de algumas 

hemoparasitoses. Entre os microrganismos patogênicos envolvidos 

neste processo encontra-se Ehrlichia canis, agente da erliquiose 

monocítica canina, doença considerada endêmica, principalmente nas 

áreas urbanas. Outros hemoparasitos também causam trombocitopenia, 

entre eles, Anaplasma platys que se multiplica em plaquetas, e Babesia 

canis “lato sensu” de parasitismo intra-eritrocitário. O objetivo do trabalho 

é verificar a intensidade do envolvimento de hemoparasitos nos casos 

de trombocitopenia em cães procedentes do município de Goiânia. O 

estudo será realizado com base em 150 prontuários de cães com 

trombocitopenia, atendidos no período de um ano. Os perfis 

hematológicos dos animais serão analisados. Como meio de diagnóstico 

serão utilizados o exame de microscopia direta em esfregaços 

sanguíneos e a técnica de PCR. Os dados referentes aos resultados dos 

exames laboratoriais serão organizados e submetidos à análise 

estatística para verificação de possíveis associações entre os níveis de 

trombocitopenia e infecções pelos respectivos hemoparasitos. 
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PERÍODO:.20 de outubro de 2009 a 31 de dezembro de 2013. 

CERTIFICAÇÃO: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG, 

no 34705.           (Docs 375 e 396) 

 

 TÍTULO: “Estudo filogenético de isolados de Babesia spp. em cães na 

região de Goiânia, GO” 

RESUMO: Diferentes espécies e subespécies da família Babesiidae têm 

sido incriminadas como agentes etiológicos da babesiose canina. 

Mundialmente são reconhecidas Babesia gibsoni e Babesia canis como 

espécies naturais de canídeos. A B. canis lato sensu é subdividida, de 

acordo com critérios filogenéticos, entre as subespécies B. canis canis, 

B. canis vogeli e B. canis rossi. Tradicionalmente a classificação das 

espécies tem se fundamentado na especificidade parasitária, morfologia 

e patogenicidade para o hospedeiro vertebrado e, ainda, em função das 

espécies de vetores envolvidas na transmissão. Atualmente, a biologia 

molecular tem proporcionado uma abordagem genética para o estudo 

deste grupo de parasitos, o que vem colaborando em muito com o 

conhecimento sobre a sua distribuição geográfica. No Brasil, apesar do 

baixo número de publicações a respeito, tem sido confirmada, por meio 

de técnicas moleculares, a ocorrência da espécie B. gibsoni e da 

subespécie B. c. vogeli. Devido à escassez de estudos, não se pode 

excluir a possibilidade do envolvimento de outras espécies ou 

subespécies na babesiose canina no País. Portanto torna-se necessário 

o incremento de estudos filogenéticos para esclarecer a identidade e, 

consequentemente, a epidemiologia e distribuição geográfica desse 

grupo de microrganismos. O objetivo desse trabalho foi realizar estudo 

filogenético de isolados de babesídeos obtidos de cães da cidade de 

Goiânia, no período de dois anos. A partir das amostras de sangue dos 

animais será feita a extração de DNA para testes de PCR. As 

sequências dos produtos de PCR serão utilizadas para a construção de 

dendogramas para estudos filogenéticos. 

PERÍODO: 06/08/2008 a 02/01/2010. 

CERTIFICAÇÃO: CNPq - Processo No : 474278/2008-5.      (Doc 390) 
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 TÍTULO: “Investigações epidemiológicas e laboratoriais sobre a 

leishmaniose visceral canina no município de Goiânia, Goiás”. 

RESUMO: Os primeiros casos humanos de leishmaniose visceral (LV) 

no Brasil foram descritos em 1913, sendo hoje considerada uma 

zoonose reemergente no país. Os canídeos são os principais 

reservatórios, tanto no meio rural como urbano. Por este motivo, são 

alvos estratégicos no controle da doença. De acordo com o Programa de 

Controle da Leishmaniose Visceral do Ministério da Saúde, o município 

de Goiânia não se enquadra como área de transmissão. No entanto, o 

mesmo é classificado como "área vulnerável", tendo em vista o fluxo 

migratório intenso, fazendo parte de um eixo viário comum com 

municípios com casos autóctones. O presente projeto tem como objetivo 

verificar a frequência da LV em cães no município de Goiânia. Serão 

avaliados 200 cães, selecionados ao acaso entre animais capturados 

pelo Centro de Zoonoses de Goiânia ou atendidos no Hospital 

Veterinário da Escola de Veterinária da UFG. Os animais serão divididos 

em dois grupos: grupo 1 - animais oligossintomáticos; grupo 2 - animais 

clinicamente hígidos. Dos animais serão colhidas amostras de sangue, 

fragmentos de pele auricular e aspirados de medula óssea, do baço e do 

linfonodo poplíteo. As amostras serão usadas nos seguintes métodos de 

diagnóstico: exame parasitológico direto, PCR e sorologia (reação de 

imunofluorescência indireta e ELISA). Os dados clínicos e a procedência 

dos animais serão registrados em tabelas para análise espacial da 

doença no município, assim como a comparação da sensibilidade entre 

os diferentes métodos empregados para o diagnóstico. 

PERÍODO:  2006 a 2009. 

CERTIFICAÇÃO: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG, 

no 032541.           (Docs 377 e 397) 

 

 TÍTULO: “Identificação e caracterização molecular de isolados de 

Babesia em amostras provenientes de cães atendidos no Hospital 

Veterinário da Universidade Federal de Goiás”. 

RESUMO: A babesiose canina é uma enfermidade infecciosa de 

importância na clínica de cães, causada por hemoparasitos 
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intraeritrocitários do gênero Babesia. Entre os agentes etiológicos mais 

freqüentes encontram-se as espécies Babesia gibsoni e Babesia canis, 

sendo esta última classificada entre as subespécies Babesia canis canis, 

Babesia canis vogeli e Babesia canis rossi. Estes microrganismos 

apresentam diferenças quanto à morfologia, patogenicidade e estrutura 

molecular. Para a região do Centro-Oeste do Brasil não há publicações 

que abordem a questão. O objetivo do trabalho é identificar, por método 

convencional e molecular, as espécies e subespécies do gênero Babesia 

ocorrentes em cães atendidos no Hospital Veterinário da Escola de 

Veterinária da UFG. Serão utilizados cães com histórico de infestação 

por carrapatos e sinais clínicos sugestivos de babesiose canina. Desses 

cães, serão colhidas amostras de sangue que serão avaliadas por 

análise de esfregaço sanguíneo e as amostras com resultado positivo 

serão submetidas ao RFLP-PCR que permitirá a caracterização 

molecular em nível de subespécie. Os animais serão inspecionados para 

verificar a presença de carrapatos que, quando presentes, serão 

colhidos para identificação. 

PERÍODO:  1 de março de 2006 a 31 de dezembro de 2009. 

CERTIFICAÇÃO: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG, 

no 12225.             (Doc 378) 

 

 TÍTULO: “Caracterização molecular de isolados de Babesia bigemina, 

Babesia bovis e Anaplasma marginale e ensaios de PCR para a 

detecção de animais portadores”. 

RESUMO: As técnicas moleculares vêm, ultimamente, sendo utilizadas 

com muita freqüência como ferramentas de diagnóstico de doenças 

infecciosas, especialmente devido às características de elevada 

especificidade e sensibilidade. O projeto presente tem o objetivo de 

padronizar novos protocolos de extração de DNA genômico de B. 

bigemina, B. bovis e A. marginale, a partir de sangue total de bovinos 

com infecções clínicas ou inaparentes, assim como construir e avaliar 

novos primers (oligonucleotídeos) espécie-específicos para a 

identificação precisa de B. bigemina, B. bovis e A. marginale pelas 

técnicas de PCR, nested-PCR e multiplex-PCR. Os primers serão 
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selecionados, preferencialmente, a partir de seqüências de genes que 

codificam RNA ribossomais. Como parte da metodologia são previstos 

experimentos com o intuito de otimizar novos protocolos com o máximo 

possível de sensibilidade analítica. Serão, ainda, conduzidos 

experimentos com a finalidade de elucidar a identidade molecular dos 

produtos da PCR, empregando-se métodos de construção de 

dendogramas para estudos filogenéticos, como também a 

caracterização do perfil molecular pela técnica de RFLP-PCR. 

PERÍODO: 1 de agosto de 2003 a 31 de dezembro de 2007 com 

prorrogação para 31 de dezembro de 2007. 

CERTIFICAÇÃO: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG, 

no 004249.            (Doc. 379) 

 

 TÍTULO: “Desenvolvimento de ensaios de PCR e de nested-PCR para a 

detecção específica de Tritrichomonas foetus”. 

RESUMO: A tricomonose bovina é uma doença sexualmente 

transmissível capaz de causar infertilidade e aborto em bovinos. Tem 

como agente etiológico o protozoário Tritrichomonas foetus. Com o 

objetivo de buscar maior especificidade no diagnóstico molecular desta 

enfermidade através de ensaios de PCR e nested-PCR, serão 

desenvolvidos experimentos para avaliar novos iniciadores a partir de 

seqüências do gene 18S rRNA e padronizar protocolos para PCR 

visando o diagnóstico específico de T. foetus, discriminando-o de outros 

microrganismos contaminantes do meio de cultura ou presentes em 

amostras clínicas. Para o desenvolvimento dos experimentos serão 

utilizadas cultivos de isolados de referência de T. foetus. Para testes de 

especificidade serão empregadas amostra ATCC de Brucella abortus e 

de microrganismos de importância no diagnóstico diferencial de T. 

foetus: Campylobacter fetus fetus, Neospora caninum e Leptospira spp. 

PERÍODO: 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2005. 

CERTIFICAÇÃO: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG, 

no 004215.           (Docs 380 e 533) 
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 TÍTULO: “Avaliação de técnicas de biologia molecular no diagnóstico e 

na caracterização genotípica de isolados de campo do complexo 

etiológico da tristeza parasitária bovina”. 

RESUMO: A Tristeza Parasitária Bovina (TPB) tem como complexo 

etiológico os agentes infecciosos Babesia bovis, Babesia bigemina e 

Anaplasma marginale. É responsável por prejuízos econômicos 

expressivos para a bovinocultura. Os métodos de diagnóstico 

convencionais constituem-se na pesquisa direta do agente em 

esfregaços sanguíneos corados ou provas sorológicas. O método 

molecular por PCR oferece, como vantagens, a rapidez, a automação e 

a sensibilidade analítica mais elevada. O projeto de pesquisa tem como 

objetivos (a)padronizar ensaios de PCR, específicos para a detecção de 

B. bovis, B. bigemina e A. marginale, e (b)obter isolados puros de B. 

bigemina, B. bovis e A. marginale. A obtenção de isolados puros de B. 

bovis será realizada a partir da infestação de bezerros suscetíveis com 

20.000 larvas de Boophilus microplus, obtidas de teleóginas com 

infecção confirmada por exame microscópico de hemolinfa. Para a 

obtenção de infecção pura por B. bigemina, no quinto dia após a 

infestação, as ninfas serão transferidos para outros bezerros suscetíveis. 

Para A. marginale, outro grupo de bezerros suscetíveis serão inoculados 

com amostras de sangue colhidas de bovino apresentando infecção 

patente por A. marginale. Imediatamente após a inoculação, serão 

medicados com dose esterilizante babesicida. Para o diagnóstico 

espécie-específico de B. bovis, B. bigemina e A. marginale, novos 

primers serão selecionados e avaliados em procedimentos de 

otimização da técnica de PCR. Os produtos de PCR serão submetidos a 

análises de RFLP-PCR e os produtos de PCR serão seqüenciados. As 

respectivas sequências serão empregadas em construção de árvores 

filogenéticas. 

PERÍODO: 23/02/2003 a 30/10/2005. 

CERTIFICAÇÃO: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG; 

CNPq 01/2002; Processo No 473781/2003-4; Período:). 

(Docs 391:p.1-2 e 392:p.1-2) 
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 TÍTULO: “Desenvolvimento de avaliação de técnicas de biologia 

molecular aplicadas ao diagnóstico de enfermidades de animais de 

interesse econômico”. 

RESUMO: O projeto foi idealizado com o objetivo de avaliar métodos de 

biologia molecular para o diagnóstico da tuberculose bovina, da 

brucelose bovina e da micoplasmose aviária. Neste contexto serão 

incluídos testes de referência para PCR específicos para o diagnóstico 

de Mycobacterium bovis, Brucella abortus, Mycoplasma synoviae e 

Mycoplasma gallisepticum, a partir de amostras clínicas procedentes do 

Centro-Oeste. Em outra etapa do trabalho serão selecionados novos 

primers, a partir de alinhamentos de seqüências obtidas junto ao 

GenBank. Os testes de PCR serão avaliados quanto à sensibilidade e à 

especificidade analíticas, considerando-se as diferentes combinações de 

primers, protocolos e ciclos de temperatura. Entre os objetivos 

específicos destacam-se: a) a amplificação de fragmentos específicos 

dos microrganismos do estudo, a partir de amostras dos respectivos 

DNAs genômicos, empregando-se protocolos referenciados na literatura 

para: o gênero Mycobacterium, o complexo MTB, Brucella spp., Brucella 

abortus, M. synoviae e M. gallisepticum; b) proceder experimentos para 

otimização das reações para alcançar o máximo possível de eficiência 

de detecção dos microrganismos pelos testes de PCR. 

PERÍODO: 1 de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2004. 

CERTIFICADO: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG, no 

28000000-97.            (Doc 381 e 395) 

 

 TÍTULO: "Identificação espécie-específica de Taenia solium e Taenia 

saginata por PCR e caracterização molecular de isolados". 

RESUMO: O presente projeto tem como objetivos: a) desenvolver teste 

de PCR para a identificação espécie-específica; b) fazer a 

caracterização molecular de estágios parasitários de Taenia spp. obtidos 

de seres humanos, bovinos e suínos; c) avaliar protocolos de PCR 

aplicados ao diagnóstico diferencial entre as espécies de Taenia; c) 

selecionar e avaliar novas seqüências de oligonucleotídeos iniciadores 

espécie-específicos para os testes de PCR. A seleção de primers será 
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realizada como base em alinhamentos pelo método de Clustal de 

sequências de referências para as espécies do gênero, obtidas no banco 

de dados do GenBank. Os protocolos considerados serão submetidos ao 

processo de otimização e testes de validação. 

PERÍODO: biênio 2002/2003. 

CERTIFICAÇÃO: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG; 

FUNAPE: Processo No CC-69.071         (Doc 398) 

 

 TÍTULO: “Sorotipos de Leptospira interrogans e respectivas prevalências 

em cavalos da microrregião de Goiânia, GO”. 

RESUMO: Em função da escassez de informação relativa à 

Leptospirose em equídeos no estado de Goiás, a presente proposta de 

trabalho prevê a realização de estudo para o esclarecimento sobre os 

sorotipos de Leptospira interrogans prevalentes nos rebanhos equinos 

da Microrregião de Goiânia. No estudo serão incluídos o cálculo da 

prevalência para os diferentes sorotipos encontrados e as possíveis 

correlações estatísticas entre prevalências para cada sorotipo 

considerado e diferentes variáveis como raça, idade, sexo, sistema de 

criação e tipo de utilização do animal. 

PERIODO: 1 de janeiro de 2001 a 30 de junho de 2002 

CERTIFICAÇÃO: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG, 

no 28000000233.           (Doc. 382) 

 

 TÍTULO: “Identificação de Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma 

synoviae por PCR e isolamento de Escherichia coli de lesões de 

aerossaculite de aves abatidas no estado de Goiás”. 

RESUMO: Apesar do desenvolvimento da avícola intensiva, o íntimo 

contato entre as aves favorece o surgimento de afecções, principalmente 

relacionadas ao trato respiratório. Estas enfermidades causam prejuízos 

econômicos significativos para a atividade, quer seja pela redução da 

taxa de crescimento, queda na conversão alimentar, aumento na taxa de 

mortalidade ou, ainda, pela falta de uniformidade dos lotes. O presente 

projeto propõe estudos no sentido de esclarecer a presença de 

Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae e Escheria coli em 
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amostras colhidas de carcaças de aves condenadas por aerossaculite 

em abatedouros devidamente registrados Serviço de Inspeção Federal 

no Estado de Goiás. Os principais objetivos da pesquisa incluem: 

(a)quantificar a frequência de M. gallisepticum, M. synoviae e E. coli em 

lesões de aerossaculite; (b)identificar M. gallisepticum e M. synoviae 

através do PCR; (c)isolar, identificar e determinar a frequência de E. coli; 

(d)analisar as possíveis implicações do envolvimento destes 

microrganismos na epidemiologia dos afecções respiratória das aves 

criadas na região do estudo. 

PERÍODO: 1999/2000/2001. 

CERTIFICAÇÃO: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG, 

no 2800000030.          (Docs 383 e 399) 

 

 TÍTULO: “Dinâmica da infecção por Babesia bovis (Babès, 1888) e 

Babesia bigemina (Smith & Kilborne, 1893) em bezerros a partir do 

nascimento, avaliada pela técnica da reação em cadeia da polimerase - 

PCR”. 

RESUMO: O Estado de Goiás tem sua economia predominantemente 

alicerçada na atividade agropecuária. Possui rebanho bovino de 

aproximadamente 16 milhões de cabeças, no entanto entraves 

decorrentes de problemas sanitários como doenças parasitárias, entre 

elas as hemoparasitoses “babesioses bovinas” e “anaplasmose”, 

continuam interferindo na produtividade. Para isso, se torna necessário o 

empreendimento contínuo de pesquisas científicas no sentido de 

desenvolver metodologias mais eficazes para fins de diagnósticos 

laboratorial e estudos epidemiológicos destas enfermidades. São 

objetivos deste projeto a realização de estudos visando monitorar a 

dinâmica da infecção natural por Babesia bovis e Babesia bigemina em 

bezerros a partir do nascimento ao desmame, utilizando método 

hematológico, sorológico (imunofluorescência indireta) e molecular 

(PCR). Em relação à técnica de PCR serão avaliados primers e 

protocolos publicados na literatura, assim como novos primers. O 

desenho experimental do estudo epidemiológico proposto visa a 

detecção do momento em que os bezerros adquirem a primo-infecção e 



MEMORIAL DESCRITIVO                 Guido Fontgalland Coelho Linhares 

133 
 

a influência de variáveis relacionadas ao ambiente e ao manejo e, dessa 

forma, obter dados que possam ser utilizados na elaboração de 

programa regional de controle estratégico. 

PERÍODO: no biênio 1999/2000 

CERTIFICADO: Coordenação de Pós-Graduação da EV/UFG, Of. Circ. 

no 006/1999.             (Doc 384) 

 

 

 TÍTULO: “Teste de comparação de eficiência de três matabicheiras 

contendo os seguintes princípios ativos: A (trifosfato de 0,0-dietil-0,3,5,6-

tricloro2-piridila 2,89% p/p; B (Nova Fórmula) e C (supona, vapona 

DDVP)”. 

RESUMO: O projeto visa o a aplicação de teste de eficácia de novo 

produto larvicida, identificado apenas como “Nova Fórmula” por ainda 

não possuir licenciamento do Ministério da Agricultura para uso 

comercial O experimento será realizado nas dependências da Escola de 

Veterinária da UFG, utilizando-se 11 fêmeas bovinas com 4 feridas 

dispostas dorsalmente em cada animal. Os animais serão divididos em 4 

grupos – dois grupos de três animais e um grupo de 2 (controle). Após o 

estabelecimento das lesões, as mesmas serão infestadas com larvas da 

mosca Cochliomyia hominivorax. Posteriormente à instalação das 

miíases os produtos serão aplicados sobre às feridas com o objetivo de 

testar a eficácia dos mata-bicheiras, sendo que no grupo 1 será utilizado 

o trifosfato de 0,0-dietil-0,3,5,6-tricloro2-piridila 2,89% p/p, no grupo 2 o 

produto “Nova Fórmula” e no 3 a associação de supona, vapona DDVP). 

O grupo 4 será mantido como controle (não tratado). A análise de 

eficácia dos produtos será realizada com base na observação e 

descrição da evolução das lesões de forma comparativa entre os 

diferentes grupos. 

PERÍODO: novembro de 1998 a janeiro de 1999. 

CERTIFICADO: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG, no 

2807038.             (Doc 385) 
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 TÍTULO: “Pesquisa de anticorpos anti-Anaplasma marginale em bovinos 

na Microrregião de Goiânia.” 

RESUMO: O presente projeto tem com objetivo principal realizar um 

levantamento sorológico, através da reação de imunofluorescência 

indireta e Elisa, para o diagnóstico de situação epidemiológica da 

Anaplasmose Bovina, no sentido de caracterizar o ecossistema da 

Microrregião de Goiânia em relação a essa enfermidade. No 

delineamento experimental o mapa da microrregião será dividido em 47 

quadrantes, dos quais, 25 serão sorteados para a colheita de material. 

Em cada propriedade visitada será foi colhido sangue aleatoriamente em 

cerca de 10% dos animais e a amostragem total será calculada em 

função do tamanho da população bovina e a prevalência estimada de 

animais reagentes. Como métodos de detecção de animais reagentes 

serão adotados a reação de imunofluorescência indireta e  o teste de 

Elisa. Os resultados serão utilizados para determinar as taxas de 

prevalência e as possíveis associações entre variáveis como raças, 

sexo, idade e manejo. 

PERÍODO: janeiro de 1997 a março de 1999. 

CERTIFICADO: Comissão Permanente de Pessoal Docente da UFG, no 

0092; (CPPD/UFG); FUNAPE: Processo No 65.506.      (Docs 386 e 400) 

 

 

9.2 PARCERIA EM PROJETOS DE PESQUISA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 

 

 Além dos projetos desenvolvidos sob minha coordenação direta, tive 

participação efetiva em projetos de outras Instituições, entre os quais foram 

mais importantes os seguintes: 

 

 TÍTULO: “Babesiose eqüina: diagnóstico de situação, estudo 

soroepidemiológico e significância de Babesia caballi e Babesia equi na 

microrregião de Goiânia-GO.” 

RESUMO: O projeto apresenta planejado com a finalidade de executar 

estudo sobre aspectos epidemiológicos das piroplasmoses equinas em 

áreas rurais da microrregião de Goiânia-GO. Para o delineamento 
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experimental serão empregadas metodologias em obediência às normas 

científicas para a determinação de amostragem estatisticamente 

representativa da população alvo do estudo. As propriedades rurais, 

assim como os animais amostrados serão escolhidos ao acaso para 

colheitas de sangue. Serão realizados exames sorológicos pela reação 

de imunofluorescência indireta em diluições seriadas das amostras de 

soros sanguíneos. Os resultados serão utilizados para o cálculo da 

prevalência sorológica de B. caballi e de B. equi, como também para 

caracterizar a situação epidemiológica destas infecções na área do 

estudo. Ainda, dentro do contexto do projeto, serão realizados estudos 

referentes às dinâmicas das infecções por B. caballi e B. equi em grupos 

experimentais de potro à partir do nascimento até o desmame, 

determinadas pelas técnicas de microscopia direta do esfregaço 

sanguíneo e a reação de imunofluorescência indireta. 

PERÍODO: biênio 1994/1995 

INSTITUIÇÕES: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

e Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

(Docs 472:p.2, 473:p.2) 

 

 TÍTULO: “Distribuição estacional de larvas infectantes de nematódeos 

gastrintestinais de bovinos em diferentes tipos de pastagens artificiais”. 

RESUMO: O projeto será desenvolvido tendo como objetivo geral o 

estudo de aspectos epidemiológicos sazonais e a importância dos 

nematódeos gastrintestinais de novilhos bovinos, mantidos em 

pastagens de Brachiaria ruziziensis e de Andropogon gayanus, na 

fazenda experimental da Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária 

(EMGOPA), localizada no município de Senador Canedo – GO, por um 

período de dois anos ininterruptos. Com o objetivo específico de 

determinar a sazonalidade parasitária e possíveis efeitos dos vermes, os 

animais serão, mensalmente, pesados e submetidos a colheitas de 

sangue e de fezes para a realização de exames hematológicos e 

coproparasitários, respectivamente. Quinzenalmente, serão colhidas 

amostras de gramíneas para a identificação e quantificação da 

intensidade das larvas infectantes nas pastagens. Dados sobre a 
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temperatura ambiente, umidade relativa do ar e precipitação 

pluviométrica serão registradas durante o estudo. Para análise, os dados 

serão submetidos ao tratamento estatístico para verificar possíveis 

associações entre (a)tipo e carga parasitária e (b)intensidade de larvas 

nas pastagens, no ganho de peso e alterações hematológicas nos 

grupos de animais mantidos nos dois tipos de pastagens. 

PERÍODO: outubro de 1984 a setembro de 1986. 

INSTITUIÇÕES: Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (EMGOPA) 

e Instituto de Patologia e Saúde Pública da UFG. 

(Doc 462:p.2) 

 

 

9.3 LIDERANÇA E PARCERIAS EM GRUPOS DE PESQUISA DO 

CNPq 

 

 No ano de 2000, as atividades do “Laboratório de Diagnóstico de 

Doenças Parasitárias” e do “Laboratório de Diagnóstico Molecular” da 

EVZ/UFG, passavam por uma fase de incremento de atividades, motivado pela 

demanda crescente por parte de criadores de animais de produção e 

estimação e, principalmente, pelo crescimento do Programa de Pós-Graduação 

da EVZ/UFG. Conseqüentemente, emergiram novas ideias, voltadas para a 

busca de maior apoio às atividades laboratoriais para viabilizar a realização dos 

projetos de pesquisa de mestrandos e doutorando em temas envolvendo as 

doenças parasitárias e/ou o uso de técnicas de biologia molecular para o 

desenvolvimento dos experimentos previstos nos projetos de pesquisa.  

Esta situação me motivou a tomar a iniciativa, juntamente com outros 

docentes e pesquisadores na área de sanidade animal, de criar e liderar o 

Grupo de Pesquisa “Diagnóstico em Sanidade Animal”, o qual foi registrado e 

certificado pelo CNPq na base de dados corrente do Diretório dos Grupos de 

Pesquisa no Brasil. Este procedimento permitiu a divulgação de informações a 

respeito dos nossos recursos humanos, linhas de pesquisa, especialidades dos 

componentes, etc, que contribuíram para a interação com outros Grupos de 

Pesquisa, assim como a formação de novos Grupos. Esta atitude resultou em 



MEMORIAL DESCRITIVO                 Guido Fontgalland Coelho Linhares 

137 
 

grande impulso nas atividades ligadas à pesquisa científica e à capacitação de 

recursos humanos. 

Em síntese, participei efetivamente em três Grupos de Pesquisa 

regularmente cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil – 

CNPq, conforme apresentado abaixo: 

 

 Líder do Grupo de Pesquisa: “Diagnóstico em Sanidade Animal”. Área 

de Ciências Agrárias. Criado no ano de 2000.  

Repercussões dos trabalhos do grupo: O estado de Goiás, em função 

de suas características fisiográficas, possui vocação eminentemente 

agropecuária, haja vista sua posição de destaque no ranking da 

bovinocultura nacional. Por sua vez, o crescimento da suinocultura e 

avicultura na região tem motivado a uma migração de grandes indústrias 

do ramo para o estado, resultando em mudanças no cenário de diversos 

municípios do sudoeste goiano, com a construção de várias plantas e 

estabelecimento de parcerias no setor. Estas características nos 

remetem a um perfil preditivo auspicioso, porém requer, entre outras 

medidas, a disponibilização de laboratórios voltados para o diagnóstico e 

monitoramento de doenças infecciosas e parasitárias, que permitam 

otimizar o status sanitário dos animais, em função das barreiras 

sanitárias impostas pelo mercado, colaborando destarte para alavancar 

o agronegócio regional. Em relação à pesquisa científica e a formação 

de recursos humanos, o grupo tem atuado em temas diversos na área 

de sanidade animal, com maior destaque para trabalhos referentes à: 

epidemiologia da Tristeza Parasitária Bovina; epidemiologia das 

Piroplasmoses Equinas; etiologia e epidemiologia das babesioses 

caninas; etiopatogenia e epidemiologia das Hemoparasitoses de cães; 

epidemiologia da Leishmaniose Visceral Canina; epidemiologia da 

Toxoplasmose; etiologia e epidemiologia do complexo 

Teníase/Cisticercose; epidemiologia e diagnóstico de vírus causadores 

de infecções em suínos; estudos sobre os vírus da Rinotraqueíte 

Infecciosa Bovina e do Complexo Diarréia Viral Bovina/Doença das 

Mucosas em bovinos; doenças de importância na sanidade de suínos; 

estudos sobre o desenvolvimento e avaliação de eficácia de métodos 
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moleculares para o diagnóstico laboratorial de doenças infecciosas e 

parasitárias dos animais.           (Doc 368) 

 

 Pesquisador Colaborador do Grupo de Pesquisa: “Diagnóstico, 

epidemiologia e caracterização de hemoparasitos e seus vetores 

relacionados a animais domésticos no estado do Rio de Janeiro”. Área 

de Ciências Agrárias; Criado no ano de 2006; Líderes: Dr. Carlos Luiz 

Massard; Dr. Adivaldo Henrique da Fonseca . 

Repercussões dos trabalhos do grupo: Sediado Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, uma das mais renomadas Instituições de ensino 

e pesquisa na área de Parasitologia Veterinária do País, o Grupo de 

Pesquisa tem atuado ativamente em pesquisas abrangentes a todos os 

grupos de parasitos de importância na medicina veterinária e/ou na 

saúde pública, especialmente sobre: relação agente-hospedeiro entre os 

carrapatos Rhipicephalus microplus e Dermacentor nitens e infecções 

por Theileria equi e Babesia caballi; aspectos macro e 

microepidemiológicos das hemoparasitoses de canídeos de zona rural 

na mesorregião norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro; 

desenvolvimento e aplicação de metodologias moleculares para o 

diagnóstico de hemoparasitos de importância veterinária; diagnóstico e 

caracterização molecular de hemoparasitos em aves domésticas e 

silvestres; diagnóstico molecular e sorológico dos agentes da família 

Anaplasmataceae e micoplasmas hemotrópicos em felinos domésticos 

do Rio de Janeiro; epidemiologia de Hemoparasitoses e seus vetores; 

investigação vetorial para agentes patogênicos da família 

Anaplasmataceae em cães de áreas rurais e urbanas do estado do Rio 

de Janeiro; estudos parasitológicos e moleculares de Theileria equi e 

Babesia caballi nos carrapatos Rhipicephalus microplus, Dermacentor 

nitens e Amblyomma cajennense; estudos sobre os mecanismos de 

transmissão de Theileria equi e Babesia caballi sob condições 

experimentais e naturais; patologia clínica, epidemiologia e diagnóstico 

das Rickettsioses Equinas no estado do Rio de Janeiro; 

sialotranscriptoma diferencial de Rhipicephalus sanguineus em resposta 

a infecção por Ehrlichia canis.           (Doc 369) 
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 Pesquisador Colaborador do Grupo de Pesquisa: “Parasitos de 

animais domésticos”. Área de Ciências Agrárias; Criado no ano de 2000; 

Líderes: Dra. Lígia Miranda Ferreira Borges; Dra. Andréa Caetano da 

Silva. 

Repercussões dos trabalhos do grupo: O grupo tem atuado no 

conhecimento da biologia e epidemiologia dos principais protozoários e 

ixodídeos parasitos de animais domésticos, resultando na publicação de 

diversos artigos em revistas nacionais, internacionais e dois produtos 

tecnológicos com patente. O grupo tem também atuado de forma inédita 

na identificação dos principais compostos químicos utilizados na 

comunicação química dos carrapatos, incluindo os feromônios e os 

cairomônios. A Prof Ándrea Caetano da Silva, após treinamento pós-

doutoral na Universidad Complutense de Madrid, tem se dedicado aos 

projetos de pesquisa envolvendo técnicas de diagnóstico, biologia 

molecular, cultivo e isolamento de Neospora caninum. Este treinamento 

é essencial para a ampliação de nossa linha de pesquisa, que passa a 

incluir a Neosporose, que atualmente tem sido considerada como uma 

das mais importantes doenças que afetam a reprodução de bovinos em 

diferentes países do mundo.           (Doc 370) 

 

 

9.4 ATUAÇÃO EM PROJETOS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO 

 

9.4.1 COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 

 

 Após um período em que pude participar de várias atividades de 

extensão, passei a reconhecer a real importância da mesma no seu sentido 

mais amplo e que pode ser facilmente compreendido na definição da Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura da UFG: “processo educativo, cultural e 

científico que articulado ao ensino e à pesquisa, de forma indissociável, 

viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade”. 
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Com esta visão em mente e, considerando meu intenso envolvimento 

com o ensino e a pesquisa, elaborei um projeto de extensão com 

características explícitas de relações mútuas entre estes três elementos que 

compõem o tripé básico das nossas responsabilidades docentes. Consegui a 

aprovação e a certificação do projeto sob a designação de “Serviço de 

Diagnóstico de Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos e Silvestres”, no 

âmbito da Universidade Federal de Goiás. 

As atividades deste projeto entraram em vigor, oficialmente, no ano de 

2001 e continua ativo até a presente data. Entre os benefícios advindos nestes 

anos de execução do projeto posso enfatizar, não somente a relevância dos 

serviços prestados diretamente à comunidade na forma de ação específica de 

extensão universitária, mas também seus reflexos diretos no ensino da 

graduação e pós-graduação, na formação de recursos humanos e na produção 

científica. Em seguida são apresentados outros detalhamentos: 

 

Título do Projeto: “Serviço de diagnóstico de doenças parasitárias dos 

animais domésticos e silvestres.” 

Resumo: Disponibilizar meios para a realização de exames laboratoriais 

para o diagnóstico das doenças parasitárias dos animais, assim como 

prestar assessoramento necessário para a orientação e aplicação de 

medidas efetivas para o tratamento, controle e prevenção. Apoiar 

projetos de pesquisa envolvendo o diagnóstico de doenças parasitárias 

dos animais. 

Cadastro: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de 

Goiás – PROEC/UFG: EV-6 e EVZ-4 

Início: 2001 

Situação: em andamento 

Carga Horária do Coordenador: 240 horas/ano. 

Objetivos: O presente projeto tem como principais objetivos: a) oferecer 

serviço especializado de diagnóstico em doenças parasitárias dos 

animais silvestres, atendendo toda a comunidade (criadores e 

profissionais da área), tanto da região metropolitana como do interior 

do Estado de Goiás e em toda a região Centro-Oeste; b) dar suporte às 

atividades de médicos veterinários internos, estagiários e plantonistas 
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do Hospital Veterinário da UFG; c) prestar assessoria qualificada sobre 

aspectos envolvendo a epidemiologia, tratamento, controle e 

prevenção das doenças parasitárias dos animais, a produtores rurais, 

zoológicos e criadores de animais de estimação e companhia; d) 

prestar assessoria qualificada sobre aspectos envolvendo a 

epidemiologia, diagnóstico, controle e prevenção das doenças 

zoonoses parasitárias a profissionais que atuam em serviço ou 

programa de saúde pública; e) oferecer serviço de assessoria e 

diagnóstico laboratorial a instituições públicas como o Ministério da 

Agricultura, Polícia Federal, IBAMA e zoológicos, através da emissão 

de laudos periciais solicitados judicialmente; f) proporcionar 

oportunidade de treinamento técnico-científico a médicos veterinários, 

acadêmicos do curso de Medicina Veterinária e laboratoristas; g) 

prestar assessoria em questões de interesse da saúde pública 

envolvendo zoonoses parasitárias; h) dar suporte ao desenvolvimento 

de projetos de pesquisa sobre epidemiologia, diagnóstico e controle de 

doenças dos animais. 

(Docs 43:p.7; 42:p.3; 41:p.2; 40:p.3; 39:p.2, 366 e 367) 

 

 

9.4.2 COLABORAÇÃO EM PROJETO DE EXTENSÃO 

 

 Tenho participado, de forma ininterrupta, das atividades do projeto a que 

se refere este item, desde sua inauguração, no ano de 2004 até a presente 

data, conforme descrição consubstanciada apresentada no item 8.1 deste 

Memorial. Em seguida são apresentados os objetivos e outros dados 

cadastrais do projeto: 

 

Título do Projeto: “Cursos de treinamento de médicos veterinários em 

métodos de diagnóstico e controle da brucelose e tuberculose animal e 

de noções em encefalopatias espongiformes”. 

Resumo: No período de vigência do projeto foram realizados 50 cursos, 

com a participação e habilitação de um total de 986 médicos 

veterinários, procedentes de vários Estados do País (Quadro 4). 
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Cadastro: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de 

Goiás – PROEC/UFG: EV-55. Coordenador: Dr. Aires Manoel de 

Souza. *Reconhecido pelo MAPA. 

Início: 27/07/2004 

Término: 28/12/2014 

Carga Horária: 48h/curso 

Objetivos: Oferecer treinamento para padronização de condutas 

profissionais aos médicos veterinários para atividades previstas dentro 

do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e 

Tuberculose Animal (PNCEBT). A aprovação destes profissionais é 

condição requerida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) para credenciamento dos mesmos para 

atuarem no setor privado. O curso oferece atualização do 

conhecimento dos profissionais sobre a epidemiologia, diagnóstico e 

controle da brucelose e tuberculose animal e encefalopatias 

espongiformes transmissíveis, assim como difunde as normais e 

regulamentos previstos dentro do âmbito do programa nacional e 

proporciona treinamento teórico-prático visando a padronização dos 

procedimentos para realização dos testes de diagnóstico. Em suma, o 

objetivo principal dos cursos é o de capacitar médicos veterinários para 

o credenciamento junto ao Departamento de Defesa Animal do MAPA 

para atuação no campo do diagnóstico e controle da brucelose animal 

e na vigilância das encefalopatias espongiformes transmissíveis, de 

acordo com as normas do PNCEBT.           (Docs 68, 366) 

 

 

Título do Projeto: “Curso de atualização de médicos veterinários em 

doenças de suínos e aves”. 

Resumo: O projeto foi concebido com a proposta de reciclar 

profissionais visando a melhoria da qualidade dos serviços dos órgãos de 

defesa sanitária animal relacionados à inspeção, fiscalização e assistência 

técnica na área da suinocultura e avicultura. A meta estabelecida foi promover, 

no período de três anos (2009/2011), o treinamento de um total de 120 

Médicos Veterinários da Agrodefesa-GO, divididos em dois cursos anuais. 
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Cadastro: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de 

Goiás – PROEC/UFG. Edital CNPq No 064/2008 

Início: 2009 

Término: 2011 

Carga Horária: 88h/curso 

Objetivos: Nos últimos anos, o Brasil vem se destacando como grande 

produtor de carne de suínos e de aves em virtude dos avanços em tecnologias 

que impulsionado o desenvolvimento genético, nutricional e sanitário da área 

de suinocultura e avicultura. Na região Centro-Oeste, especialmente os 

Estados de Goiás e Mato Grosso, houve nos últimos anos, um incremento na 

produção suinícola e avícola, conseqüentemente aumentando sua expressão 

no cenário nacional. Estes setores tem se consolidado no ranking de 

exportação do agro negócio brasileiro, sendo que para aumentar a 

confiabilidade dos produtos nacionais, a sanidade dos plantéis torna-se 

essencial. Assim sendo, são crescentes expectativas sobre a qualidade dos 

serviços veterinários da AGRODEFESA (órgão oficial de defesa agropecuária 

do Estado de Goiás) prestados a produtores e indústria. O presente projeto 

propõe ações no sentido de atualizar médicos veterinários atuantes no serviço 

de vigilância epidemiológica com conhecimentos indispensáveis para minimizar 

as restrições impostas pelas barreiras sanitárias internacionais com relação aos 

produtos de origem animal, assim como também para elevar a taxa de desfrute e 

aumentar a produtividade dos planteis, o que, certamente acarreta em aumento 

das divisas internas do País.            (Doc 536: p.1-3) 
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10. COODENAÇÃO DE PROGRAMAS DE PÓS-

GRADUAÇÃO 

 

Meu comprometimento com os cursos de pós-graduação stricto sensu 

na Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG tem sido evidente desde o início 

da década de 1990, momento em que ainda estava nascendo a ideia em 

direção à sua criação. Participei do grupo indicado pela direção da Escola para 

elaborar o projeto do curso e fui eleito Coordenador para os três primeiros anos 

do seu funcionamento (setembro de 1994 a março de 1997). 

Estive à frente desta coordenação em um período de grandes 

dificuldades, mas que para mim se tornaram um verdadeiro desafio. Com a 

colaboração irrestrita dos demais professores envolvidos na condução daquele 

curso recém criado, conseguimos superar grandes barreiras, entre elas: 

pequeno número de docentes doutores; espaço físico limitado; falta de 

servidores com experiência administrativa em pós-graduação; escassez de 

recursos financeiros, tanto para manter a parte administrativa como para dar 

suporte aos projetos de pesquisa; regulamentação interna incompleta; etc. Os 

esforços desprendidos por todos não foram em vão. Conseguimos a inédita 

certificação junto à Capes, elevando assim o status da nossa Escola e o seu 

prestígio dentro da Universidade Federal de Goiás. 

Após este primeiro período, continuei participando ativamente da pós-

graduação, quer seja, em diferentes comissões que dão suporte à 

Coordenação, na condução de disciplinas, na orientação de pós-graduandos, 

etc. 

No ano de 2010, voltei à coordenação, no cargo de Subcoordenador do 

Curso, juntamente com o Professor Romão da Cunha Nunes na condição de 

Coordenador. Durante este período, nossa atuação na coordenação foi 

concentrada principalmente nas mudanças na estrutura do Curso visando 

melhorar o desempenho de todos os requisitos da Capes com o objetivo de 

manter ou superar o status de “Curso Reconhecido pela Capes com Conceito 

5”, alcançado há alguns anos. 

 Abaixo, apresento os dados específicos sobre minhas atuações na 

Coordenação de Curso de Pós-Graduação stricto sensu, na Escola de 
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Veterinária e Zootecnia da UFG, com as respectivas indicações para os 

documentos comprovantes, que constam nos anexos deste Memorial: 

 

 Ocupei o cargo de SUBCOORDENADOR do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal – Mestrado e Doutorado da Universidade 

Federal de Goiás, no período de 4 de maio de 2010 a 5 de maio de 2012 

(Portaria No 1863 de 04/05/2010/UFG).         (Doc 490) 

 

 Fui COORDENADOR do Curso de Mestrado em Medicina Veterinária, 

da Universidade Federal de Goiás, pelo período de dois anos, a partir de 

10 de março de 1995 (Portaria No 0627 de 10/03/1995/UFG). 

(Doc 492) 

 

 Fui COORDENADOR do Curso de Mestrado em Sanidade Animal, da 

Universidade Federal de Goiás, pelo período de dois anos, a partir de 6 de 

setembro de 1994 (Portaria No 020 de 06/09/1994/EV/UFG).      (Doc 491) 
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11. BANCAS JULGADORAS E EXAMINADORAS 

 

 Tive a oportunidade e o privilégio de poder atuar inúmeras vezes em 

processos de avaliação de trabalhos de conclusão de cursos de graduação e 

de pós-graduação, assim como de seleção de discentes e de docentes. Entre 

as atividades de avaliação, faço aqui referências às minhas participações em 

(a)Bancas Examinadoras de Relatórios Finais de Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Medicina Veterinária, (b)Bancas Examinadoras de 

Monografia de Especialização, (c)Bancas Examinadoras de Qualificação de 

Mestrado, (d)Bancas Examinadoras de Qualificação de Doutorado, (e)Bancas 

Examinadoras de Defesa de Dissertação de Mestrado, e (f)Bancas de Defesa 

de Tese de Doutorado. Em relação às bancas de seleção de discentes e 

docentes, tomei parte de: (a)Bancas de Seleção de Residentes e de Monitores, 

(b)Bancas de Seleção de Pós-Graduandos e (c)Bancas de Seleção de 

Concurso Público para Ingresso na Carreira Docente. 

 Nos subitens seguintes, apresento dados mais detalhados sobre minhas 

atuações em atividades relacionadas a este tópico. 

 

 

11.1 ESTÁGIO CURRICULAR DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 

GRADUAÇÃO 

 

 Desde o ano de 1995, tive repetidas participações como MEMBRO 

TITULAR de Bancas Examinadoras de Relatórios Finais de Estágio Curricular 

Supervisionado de acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária da UFG 

(Quadro 5). 



MEMORIAL DESCRITIVO                 Guido Fontgalland Coelho Linhares 

147 
 

 

Quadro 5. Membro de Bancas Examinadoras de alunos em estágio 
curricular supervisionado obrigatório do Curso de Medicina Veterinária 
da Universidade Federal de Goiás, no período entre 1995 e 2014. 
*Indica participação na condição de Presidente da Banca. 

 

Acadêmico Ano Doc. 

Thaynara Tatielly Oliveira* 2014 101 

Jéssica Alves da Silva 2014 140 

Fabrício Moreira Alves 2014 101 

Leonardo Bueno Cruvinel 2014 101 

Ariane Mendes da Silva* 2013 102 

Ana Karoline dos Santos Pinto 2012 32:p.11 

Bruna Elisa Patini 2012 131 

Caíssa Oliveira Dias 2008 103 

Diana da Nóbrega Silveira* 2008 103 

Késia Sousa Santos 2008 103 

Marcelo Sales Guimarães* 2008 103 

Fabrício de Oliveira Pereira* 2007 104 

Hélio Bernardes Pires Júnior 2007 104 

Osvaldo José da Silveira Neto* 2007 104 

Valter Mário Canêdo Filho* 2007 104 

Grevi Passos Filho* 2006 105 

Alaor Pereira Martins Júnior 2006 38p.8 

Márcio Araújo de Paula 2006 38:p.8 

Alessandro França da Costa* 2005 139 

Danilo Sousa Montes 2005 106 

Isabela Ribeiro Neves* 2005 106 

Sara Fernandes Soares 2005 106 

Suzana Alves Bastos 2005 106 

Erika Elaine do Nascimento 2004 139 

Flávio Ezzeddine El Assal 2004 139 

Itamar Soares da Costa 2004 108 

Sabrina Castilho Duarte 2004 139 

Continua na página seguinte 
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Continuação do Quadro 5 

Acadêmico Ano Doc. 

Sávia Calline Carneiro Santos 2004 139 

Ana Cristina Cortes Lobo 2003 133 

Ana Paula Ázara de Oliveira 2003 108 

Joyce Rodrigues Lobo* 2003 108 

Luciano Tenuta Londe Resende 2003 133 

Paula Rogério Fernandes 2003 133 

Carina Andrea da Costa Dias* 2002 110 

Débora Pereira Garcia* 2002 110 

Luis Diego Rodriguéz Rojas 2002 132 

Sildomar Martins Parreira Júnior 2002 110 

Márcia da Conceição Macedo* 2001 111 

Marta Ferreira Correia Viana* 2001 110 

Vanderlei Alves Cardoso 2001 110 

Yara Sandra de Brito Araújo 2001 110 

Alana Flávia Romani* 2000 112 

Bruno Peixoto Monteiro 2000 111 

Carla Cristina Braz Louly 2000 111 

César Augusto Volpato 2000 112 

Fernanda Pacheco Balestra* 2000 111 

Gustavo Sacchi de Freitas Santos 2000 111 

José Rubens Veríssimo da Silva 2000 112 

Juliano Pereira Gabilan 2000 112 

Fábio Gomes Sobrinho* 1998 136 

Guilherme Garcia Pontieri* 1998 135 

Luiz Cláudio de Melo Alencar 1998 137 

Áurea Daia Barreto* 1997 114 

Evaldo Nogueira Mendes 1996 114 

Larissa Franco de Araújo 1996 114 

Luciana Ramos Brandistetter 1996 114 

Ádrea Alessandra Xavier Abreu 1995 115 

Continua na página seguinte 
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Continuação do Quadro 5 

Acadêmico Ano Doc. 

Constantino Guimarães Gontijo* 1995 115 

David Antonio C. de Oliveira* 1995 115 

Demiam Marcos Ferreira 1995 138 

Jefferson Borges de Andrade 1995 115 

Luciana Andrade Santana 1995 115 

Oilon Borges da Costa Júnior 1995 138 

Rosmiley Mota Lopes 1995 138 

 

 

 

 

11.2 ARGUIÇÃO DE MONOGRAFIA DE CONCLUSÃO DE 

ESPECIALIZAÇÃO Lato Sensu 

 

 Participei das seguintes Bancas Examinadoras de monografias de 

Cursos de Especialização (lato sensu), na condição de: 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Monografia 

do médico veterinário Thiago Nogueira Marins, aluno do Curso de 

Especialização em Residência Médico-Veterinária e Zootecnia da 

Escola de Veterinária da UFG, na área de Clínica e Cirúrgica de 

Grandes Animais, realizada no dia 29 de maio de 2014. Título: 

Cuidados iniciais e principais enfermidades de bezerros leiteiros. 

(Doc 458) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Monografia 

da médica veterinária Fabiane Missima, aluna do Curso de 

Especialização em Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem 

Animal da Escola de Veterinária da UFG, realizada em dezembro de 

2012. Título: Cisticercose Bovina.          (Docs 32:p.10 e 129) 
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MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Monografia da 

médica veterinária Denize Silva Brazil, aluna do Curso de Especialização em 

Residência Médico-Veterinária da Escola de Veterinária da UFG, na área de 

Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais, realizada no dia 25 de junho 

de 2009. Título: Hemopasitoses em bovinos e equinos.    

       (Doc 437) 

 

 

 

11.3 EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO 

 

Tive a honra de participar como convidado por outra Unidade Acadêmica 

da UFG, na condição de MEMBRO EFETIVO, das seguintes Bancas de 

Qualificação de Mestrado: 

 

 Banca Examinadora para Qualificação de Dissertação de Mestrado da 

pós-graduanda Ana Paula Martins Oliveira, aluna do Programa de Pós-

Graduação em Medicina Tropical da UFG – Área de Concentração em 

Parasitologia, no dia 19 de dezembro de 2006. Título: Moluscos em 

Goiás. Importância como transmissores de parasitos, com especial 

citação de Achatina fulica (Bowdich, 1822).        (Doc 445) 

 

 Banca Examinadora para Qualificação de Dissertação de Mestrado da 

pós-graduanda Márcia Lívia Marques Faria, aluna do Programa de 

Pós-Graduação em Medicina Tropical da UFG – Área de Concentração 

em Medicina Tropical, no dia 29 de abril de 2004. Título: Verificação 

da ocorrência de protozoários oportunistas em cães domésticos e 

familiares como provável fonte de infecção para pacientes 

imunossuprimidos pelo HIV, no ambiente domiciliar.      (Doc 446) 

 

 Banca Examinadora para Qualificação de Dissertação de Mestrado da 

pós-graduanda Heloisa Aparecida Machado, aluna do Programa de 

Pós-Graduação em Medicina Tropical da UFG – Área de Concentração 
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Parasitologia, no dia 19 de maio 1995. Título: Os Culicidae de Goiânia 

(Goiás) e alguns aspectos de sua biologia.        (Doc 452) 

 

 

11.4 ARGUIÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 Atuei inúmeras vezes, desde o ano de 1996, em Bancas de Defesa de 

Mestrado, em diversos Programas de Pós-Graduação stricto sensu, na 

condição de: 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de 

Mestrado do pós-graduando Thiago Souza Azeredo Bastos, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 24 de abril de 2014. Título: 

Espécies de flebotomíneos e ecoepidemiologia na cidade de Goiás, 

Brasil.             (Doc 438) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado do pós-graduando Jaires Gomes de Oliveira Filho, aluno 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 14 de fevereiro de 2014. 

Título: Presença de repelentes naturais no odor de cães da raça 

Beagle contra carrapatos Rhipicephalus sanguineus.      (Doc 439) 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de 

Mestrado da pós-graduanda Hérika Xavier da Costa, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 25 de fevereiro de 2011. 

Título: Interação de hemoparasitos e hemoparasitoses em casos 

clínicos de trombocitopenia em cães no município de Goiânia. 

(Doc 421) 
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 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado do pós-graduando Fabrício de Oliveira Pereira, 

aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

UFG – Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 29 

de setembro 2011. Título: Ectoparasitofauna no híbrido 

tambacu (Colossoma macropodum x Piaractus 

mesopotamicus) oriundos de pisciculturas da microrregião 

de Goiânia-GO.           (Doc 422) 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado do pós-graduando Osvaldo José da Silveira Neto, 

aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

UFG – Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 24 

de fevereiro de 2010. Título: Avaliação, construção de primers 

e otimização de ensaios de PCR para a detecção de 

Leishmania chagasi.          (Doc 420) 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado da pós-graduanda Elisa Maria Rennó Azevedo, 

aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

UFG – Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 13 

de agosto de 2009. Título: Contribuição ao estudo da 

leishmaniose visceral canina por técnicas diretas e indiretas 

no município de Goiânia, Goiás.        (Doc 423) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de 

Dissertação de Mestrado da pós-graduanda Sara Fernandes 

Soares, aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Animal da UFG – Área de Concentração em Sanidade Animal, 

no dia 28 de fevereiro de 2008. Título: Estudo da repelência de 

extratos de plantas e do deet (N, N-Diethyl-M-Toluamide) em 

Amblyomma cajennense (Acari: Ixodidae).        (Doc 441) 
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 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado do pós-graduando Leonardo França, aluno do Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Higiene e Tecnologia de Alimentos, no dia 28 de 

agosto de 2008. Título: Listeria spp. e Listeria monocytogenes em 

cortes cárneos, equipamentos e ambiente de matadouros-

frigoríficos de diferentes estados brasileiros.       (Doc 440) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado do pós-graduando Alberto Elias Marques, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 11 de julho de 2008. Título: 

Prevalência de anticorpos anti-Leptospira spp. e aspectos 

epidemiológicos da infecção em bovinos do estado de Goiás.  

(Doc 457) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado da pós-graduanda Ana Paula Martins Oliveira, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical da UFG – Área de 

Concentração Parasitologia, no dia 6 de março de 2007. Título: 

Moluscos em Goiás. Importância como transmissores de parasitos, 

com especial citação de Achatina fulica (Bowdich, 1822).   (Doc 442) 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de 

Mestrado da pós-graduanda Sabrina Castilho Duarte, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 28 de fevereiro de 2007. 

Título: Caracterização molecular e morfológica de isolados de 

Babesia em cães de Goiânia, GO, Brasil.        (Doc 424) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado da pós-graduanda Úrsula Nunes Rauecker., aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Higiene e Tecnologia de Alimentos, no dia 16 de 
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abril de 2007. Título: Detecção de Clostridium estertheticum e 

Clostridium gasigenes, incriminados na deterioração de carnes 

bovinas refrigeradas a vácuo, pela técnica de PCR.      (Doc 443) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado da pós-graduanda Flávia Isabel da Rocha Oliveira, aluna 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Higiene e Tecnologia de Alimentos, no dia 26 de 

outubro de 2007. Título: Clostridium estertheticum em leite cru e em 

queijos parmesão e provolone.         (Doc 444) 

 

PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de 

Mestrado da pós-graduanda Paula Fernandes, aluna do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de Concentração 

em Sanidade Animal, no dia 25 de fevereiro de 2005. Título: 

Construção de primers e otimização de ensaios de PCR e de 

nested-PCR para a detecção específica de Tritrichomonas foetus. 

(Doc 428) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado da pós-graduanda Débora Ferreira Garcia, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 25 de fevereiro de 2005. 

Título: Neosporose bovina: prevalência, transmissão e diagnóstico 

em fetos abortados nas microrregiões de Anápolis e Goiânia, 

Goiás.              (Doc 449) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado do pós-graduando Daniel de Barros Macieira, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da Universidade 

Federal Fluminense – Área de Concentração em Cirurgia e Clínica 

Veterinária, no dia 5 de setembro de 2003. Título: Avaliação da 

ocorrência de Ehrlichia canis (Donatien & Lestoquard, 1935) em 
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cães (Canis familiaris, Linnaeus, 1758) com trombocitopenia na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro.        (Doc 448) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado da pós-graduanda Fátima Helena Cecchetto, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical da UFG – Área de 

Concentração Parasitologia, no dia 19 de dezembro de 2003. Título: 

Correlação do meio ambiente domiciliar e a transmissão de 

enteroparasitas oportunistas em uma população de dezoito 

pacientes HIV/SIDA, Goiânia-GO, Brasil.         Doc 447) 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de 

Mestrado do pós-graduando Eurione Antônio Garcia da Veiga Jardim, 

aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – 

Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 25 de março de 

2002. Título: Identificação espécie-específica de Taenia saginata 

(Goeze, 1782) e Taenia solium Linnaeus, 1758 através da reação em 

cadeia da polimerase.           (Doc 425) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado do pós-graduando Nilton Antônio de Morais, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 27 de março de 2001. 

Título: Prevalência da leptospirose em cães capturados e 

resgatados do Centro de Controle de Zoonoses de Goiânia em 1999 

e 2000.             (Doc 450) 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de 

Mestrado da pós-graduanda Sílvia Minharro Barbosa, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 27 de abril de 2000. Título: 

Envolvimento de Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae 

e Escherichia coli, em lesões de sacos aéreos em frangos abatidos 

no Estado de Goiás.           (Doc 426) 
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 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de 

Mestrado da pós-graduanda Angela Patrícia Santana, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 25 de outubro de 2000. 

Título: Dinâmica da infecção natural por Babesia bigemina (Smith & 

Kilborne, 1893) em bezerros a partir do nascimento, avaliada pela 

reação em cadeia da polimerase (PCR), esfregaço sangüíneo e 

imunofluorescência indireta.          (Doc 427) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado da pós-graduanda Josefa Moreira do Nascimento Rocha, 

aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – 

Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 29 de fevereiro de 

2000. Título: Avaliação colpocitológica durante o ciclo estral de 

novilhas infectadas experimentalmente por Tritrichomonas foetus. 

(Doc 456) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado da pós-graduanda Karen Lopes Caiado, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 25 de maio de 2000. 

Título: Estudo soroepidemiológico da infecção pelo vírus da doença 

de Aujeszky em reprodutores suínos do Estado de Goiás. 

(Doc 451) 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de 

Mestrado do pós-graduando Hélvio Queiroz dos Santos, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, em 30 de abril de 1999. Título: 

Estudo da prevalência de anticorpos anti-Anaplasma marginale em 

bovinos de leite da microrregião de Goiânia, determinada pelos 

testes sorológicos de imunofluorescência indireta e imunoadsorção 

enzimática.             (Doc 429) 
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 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado do pós-graduando Ivan de Carvalho Costa, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 30 de setembro de 1999. 

Título: Etiologia das bursites cervicais de bovinos abatidos em 

estabelecimentos sob inspeção federal no Estado de Goiás. 

(Doc 455) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado do pós-graduando Cléverson Santos Acypreste, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 31 de março de 1999. 

Título: Estudo comparativo dos testes Elisa indireto, rosa bengala, 

anel do leite, soroaglutinação rápida em placa e lenta em tubos, no 

estudo da epidemiologia da brucelose bovina na bacia leiteira de 

Goiânia.             (Doc 453) 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de 

Mestrado do pós-graduando Reinaldo Neves Sobrinho, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 24 de janeiro de 1997. 

Título: Suscetibilidade in vitro do Boophilus microplus (Canestrini, 

1887) aos carrapaticidas diazinon, coumafós e cipermetrina na 

bacia leiteira da microrregião de Goiânia.        (Doc 430) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação 

de Mestrado do pós-graduando Francisco de Carvalho Dias Filho, 

aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – 

Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 29 de janeiro de 

março de 1997. Título: Perfil do produtor e características das 

propriedades rurais que utilizam ordenhadeira mecânica na bacia 

leiteira de Goiânia - GO.           (Doc 454) 
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 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Dissertação de 

Mestrado da pós-graduanda Maria do Carmo Lima Silva, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 24 de janeiro de 1996. 

Título: Avaliação in vitro da eficácia do clorfenvinfós, amitraz, 

deltametrina e cialotrina contra o Boophilus microplus (Canestrini, 

1887) na bacia leiteira da microrregião de Goiânia – GO. 

(Doc 431) 

 

 

11.5 EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO 

 

 Com a regulamentação, a partir do ano de 2006, dos Exames de 

Qualificação de Teses no Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

UFG, tive a grata satisfação de participar desta inovadora experiência que tem 

sido conduzida com muito êxito no processo de avaliação do conhecimento 

desenvolvido pelos doutorandos durante o curso e a sua aplicação na 

elaboração do produto final. Para esta modalidade de Banca tive atuação em 

18 oportunidades, assumindo a condição de: 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Exame de Qualificação 

de Tese de Doutorado da pós-graduanda Dunya Mara Cardoso 

Moraes, aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

UFG – Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 14 de 

março de 2014. Título: Investigação de Salmonella sp. em granjas de 

postura comercial pela bacteriologia convencional e PCR em tempo 

real.          (Doc 30:p.8) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Exame de Qualificação 

de Tese de Doutorado da pós-graduanda Laura Helena Marcon 

Teixeira, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – 

Área de Concetração em Sanidade Animal, no dia 26 de dezembro de 
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2013. Título: Diversidade de morcegos e aspectos epidemiológicos 

da raiva animal na microrregião Quirinópolis, Goiás, Brasil. 

(Doc 31:p.10) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Exame de Qualificação 

de Tese de Doutorado da pós-graduanda Hilari Wanderley Hidasi, 

aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – 

Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 8 de março de 

2013. Título: Salmonella enterica, Mycoplasma spp. e fatores de 

virulência de Escherichia coli patogênica para aves (APEC) em aves 

sinantrópicas da região metropolitana de Goiânia – GO.      (Doc 476) 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Exame de Qualificação de 

Tese de Doutorado do pós-graduando Osvaldo José da Silveira Neto, 

aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – 

Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 23 de outubro de 

2013. Título: Perfil soroepidemiológico e detecção molecular de 

Toxoplasma gondii em Gallus gallus e Columba livia da região 

metropolitana de Goiânia, Goiás.         (Doc 477) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Exame de Qualificação 

de Tese de Doutorado da pós-graduanda Alana Flávia Romani, aluna 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 31 de agosto de 2012. 

Título: Investigação soroepidemiológica e molecular de brucelose e 

leptospirose em núcleos de conservação de gado curraleiro e 

pantaneiro.                 (Doc 32:p.10) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Exame de Qualificação 

de Tese de Doutorado do pós-graduando Francisco Anilton Alves 

Araújo, aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

UFG – Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 16 de 

novembro de 2011. Título: Inquéritos sorológicos em equinos para 

detecção de anticorpos de arboviroses de importância em saúde 

pública no Brasil.       Docs 33:p.8) 
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 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Exame de Qualificação 

de Tese de Doutorado da pós-graduanda Sara Fernandes Soares, 

aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – 

Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 16 de dezembro 

de 2011. Título: Eletrofisiologia em sensilas gustativas de 

carrapatos Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806) (Acari: 

Ixodidae): percepção de substâncias fagoestimulantes e 

deterrentes.          (Doc 33:p.8) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Exame de Qualificação 

de Tese de Doutorado do pós-graduando Bruno Medrado Araújo, 

aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – 

Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 13 de julho de 

2011. Título: Infecção por Leptospira spp. em bovinos, equídeos, 

caninos e humanos em assentamento no município de Aragominas, 

Tocantins, Brasil.        (Doc 34:p.9) 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Exame de Qualificação de 

Tese de Doutorado da pós-graduanda Sabrina Castilho Duarte, aluna 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 26 de fevereiro de 2010. 

Título: Análise molecular de Babesia, Ehrlichia e Hepatozoon de 

cães sintomáticos da cidade de Goiânia, GO.       (Doc 479) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Exame de Qualificação 

de Tese de Doutorado do pós-graduando Kennedy Kiriira Gachoka, 

aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – 

Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 5 de julho de 

2010. Título: Amblyomma cajennense Fabricius (Acari: Ixodidae): 

caracterização do feromônio de machos e quantificação do 

feromônio sexual.            (Doc 475) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Exame de Qualificação 

de Tese de Doutorado da pós-graduanda Vanessa Silvestre Ferreira 
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de Oliveira, aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal 

da UFG – Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 15 de 

dezembro de 2010. Título: Caracterização molecular de protozoários 

encontrados em fezes de cães e diagnóstico da neosporose canina. 

(Doc 34:p.9) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Exame de Qualificação 

de Tese de Doutorado do pós-graduando Márcio Eduardo Pereira 

Martins, aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

UFG – Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 22 de maio 

de 2009. Título: Estudo da febre maculosa em Quirinópolis. 

(Doc 35:p.1) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Exame de Qualificação 

de Tese de Doutorado da pós-graduanda Paula Rogério Fernandes, 

aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – 

Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 11 de dezembro 

de 2009. Título: Neospora caninum: diagnóstico e caracterização 

genética em fetos de fêmeas zebuínas submetidas ao abate. 

(Doc 35:p.7) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Exame de Qualificação 

de Tese de Doutorado da pós-graduanda Débora Pereira Garcia Melo, 

aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – 

Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 19 de junho de 

2008. Título: Isolamento de Neospora caninum em Goiás e 

caracterização de novos isolados.         (Doc 474) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Exame de Qualificação 

de Tese de Doutorado do pós-graduando Válter Ferreira Félix Bueno, 

aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – 

Área de Concentração em Higiene e Tecnologia de Alimentos, no 

dia 27 de junho de 2007. Título: Perfis genéticos e de virulência de 

isolados de Listeria monocytogenes obtidos de amostras de 

alimentos e de pacientes no Brasil.     (Doc 37:p.8) 
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 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Exame de Qualificação 

de Tese de Doutorado da pós-graduanda Raquel Soares Juliano, do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 21 de junho de 2006. 

Título: Aspectos sanitários e imunológicos em bovinos da raça 

curraleiro.          (Doc38:p.8) 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Exame de Qualificação de 

Tese de Doutorado do pós-graduando Francisco de Carvalho Dias 

Filho, aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

UFG – Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 29 de 

novembro de 2006. Título: Caracterização molecular de isolados de 

Babesia bovis, Babesia bigemina e Anaplasma marginale, no 

município de Goiânia.           (Doc 435) 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Exame de Qualificação de 

Tese de Doutorado do pós-graduando Eurione Antônio Garcia da 

Veiga Jardim, aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Animal da UFG – Área de Concentração em Sanidade Animal, no dia 

17 de novembro de 2006. Título: Análise anátomo-patológica e 

identificação molecular de cisticercos obtidos de bovinos abatidos 

sob inspeção federal.           (Doc 436) 

 

 

11.6 ARGUIÇÃO DE TESE DE DOUTORADO 

 

 Fui convidado e, com muito entusiasmo e comprometimento, participei 

de 21 Bancas de Defesa de Tese em curso de doutorado no Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal da Universidade Federal de Goiás, assim como 

também em outros Programas e Universidades. Em seguida, apresento a 

relação de Bancas e minha condição como participante: 
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 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado da pós-graduanda Dunya Mara Cardoso Moraes, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 11 de abril de 2014. Título: 

Investigação bacteriológica e molecular de Salmonella sp. em 

granjas de postura comercial.      (Doc 30:p.8) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado da pós-graduanda Tatiane Martins Rocha, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 13 de dezembro de 2014. 

Título: Detecção de genes de Escherichia coli isoladas de frango de 

corte em matadouros e aves de criações alternativas. 

(Doc 31:p.10) 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Tese de Doutorado 

do pós-graduando Osvaldo José da Silveira Neto, aluno do Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 6 de dezembro de 2013. 

Título: Perfil soroepidemiológico e detecção molecular de 

Toxoplasma gondii em Gallus gallus e Columba livia da região 

metropolitana de Goiânia, Goiás.          (Docs 31:p.10 e 433) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado da pós-graduanda Carolina da Silva Barbosa, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 30 de agosto de 2012. 

Título: Triagem de plantas do cerrado e do pantanal sul-

matogrossense e ação do 3-0-tigloilmelianol isolado de Guarea 

kunthiana (Meliaceae) sobre Rhipicephalus microplus (Acari: 

Ixodidae).                 (Doc 32:p.10) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado do pós-graduando Alessandro Pecego Martins, aluno do 
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Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 19 de setembro de 2012. 

Título: A vigilância de primatas não humanos e a febre amarela 

silvestre no Brasil.               (Doc 32:p.10) 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Tese de Doutorado 

da pós-graduanda Sabrina Castilho Duarte, aluna do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de Concentração 

em Sanidade Animal, no dia 31 de março de 2010. Título: Perfil do 

parasitismo sanguíneo por análises moleculares envolvendo 

Babesia, Ehrlichia e Hepatozoon em cães sintomáticos na área 

metropolitana de Goiânia, GO.    (Docs 34:p.2 e 434) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado da pós-graduanda Raquel Silva Lisbôa, do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro – Área de Concentração em Parasitologia 

Veterinária, no dia 14 de abril de 2010. Título: Diagnóstico do gênero 

Ehrlichia sp. e Babesia sp. em cães domésticos e caracterização de 

Anaplasma platys na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

(Doc 34:p.9) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado do pós-graduando Kennedy Kiriira Gachoka, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 13 de agosto de 2010. 

Título: Amblyomma cajennense Fabricius (Acari: Ixodidae): 

caracterização do feromônio de machos e quantificação do 

feromônio sexual.              (Doc 34:p.8-9) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado da pós-graduanda Cláudia Peixoto Bueno, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Higiene e Tecnologia de Alimentos, no dia 20 de 
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fevereiro de 2009. Título: Caracterização molecular e isolamento de 

clostrídios psicrofílicos e psicrotróficos associados à deterioração 

de carnes refrigeradas embaladas a vácuo.    (Doc 35:p.7) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado da pós-graduanda Kátia Roberta Fernandes, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro – Área de Concentração em 

Parasitologia Veterinária, no dia 23 de fevereiro de 2007. Título: 

Biologia, diagnóstico molecular da infecção experimental e natural 

de Babesia equi (Laveran, 1901) em Boophilus microplus 

(Canestrini, 1887).        (Doc 37:p.9) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado do pós-graduando Anselmo Afonso Golynski, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro – Área de Concentração em 

Parasitologia Veterinária, no dia 26 de fevereiro de 2007. Título: 

Aspectos epidemiológicos da babesiose equina na Região Norte do 

Rio Grande do Sul.       (Doc 37:p.8) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado do pós-graduando Adilson Donizeti Damasceno, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Patologia, Clínica e Cirurgia, no dia 4 de maio de 

2007. Título: Perfil de ativação da via das MAP quinases ERK 1/2 e 

estudo das proteínas das junções de aderência em miocárdio de 

camundongos infectados experimentalmente por Trypanosoma 

cruzi.                (Doc 37:p.8-9) 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Tese de Doutorado 

do pós-graduando Francisco de Carvalho Dias Filho, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 29 de novembro de 2006. 
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Título: Obtenção e caracterização molecular de isolados de Babesia 

bovis (Babes, 1888), Babesia bigemina (Smith & Kilborne, 1893) e 

Anaplasma marginale (Theiler, 1910), no município de Goiânia. 

(Doc 38:p.9) 

 

 PRESIDENTE da Banca Examinadora de Defesa de Tese de Doutorado 

do pós-graduando Eurione Antônio Garcia da Veiga Jardim, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Sanidade Animal, no dia 21 de dezembro de 2006. 

Título: Análise anátomo-patológica e identificação molecular de 

cisticercos obtidos de bovinos abatidos sob Inspeção Federal. 

(Doc 38:p.9) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado do pós-graduando Rolando Alfredo Mazzoni Romero, aluno 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG – Área de 

Concentração em Higiene e Tecnologia de Alimentos, no dia 4 de 

dezembro de 2006. Título: Caracterização das doenças de maior 

importância nos ranários comerciais. Estudo do papel dos vírus 

(Família Iridoviridae, Gênero Rana vírus) nas doenças das rãs (Rana 

catesbeiana).        (Doc 38:p.9) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado do pós-graduando Gil Vicente Oliveira da Silva, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro – Área de Concentração em 

Parasitologia Veterinária, no dia 19 de abril de 2006. Título: Avaliação 

experimental e estudos a campo relacionados a Theileria equi 

(Laveran,1901) Melhorn & Schein, 1998 em Canis familiares no 

Município de Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil.       (Doc 480) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado da pós-graduanda Ângela Patrícia Santana, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular da Fundação 
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Universidade de Brasília (UnB), no dia 2 de maio de 2005. Título: 

Expressão de hormônio folículo estimulante (FSH) bovino em 

Pichia pastoris.            (Doc 481) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado da pós-graduanda Maria Dalila Forlano Riera, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro – Área de Concentração em 

Parasitologia Veterinária, no dia 27 de junho de 2005. Título: Infecção 

natural e transmissão experimental de Hepatozoon canis (James, 

1905) em cães domésticos e sua caracterização molecular. 

(Doc 482) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado do pós-graduando Paulo de Tarso Landgraf Botteon, aluno 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Área de Concentração 

em Parasitologia Veterinária, no dia 5 de fevereiro de 2003. Título: 

Aspectos clínicos e epidemiológicos da babesiose eqüina e 

desenvolvimento do teste de ELISA para o diagnóstico de Babesia 

eqüi (Laveran, 1901).       (Doc 41:p.3) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado do pós-graduando Franklin Federico Mujica Linarez, aluno 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Área de Concentração 

em Parasitologia Veterinária, no dia 26 de julho de 2002. Título: 

Babesia caballi (Nuttall & Strickland, 1912): patogenia, transmissão 

e alterações hemocitárias no carrapato Anocentor nitens 

(Neumann, 1897), vetor biológico no Brasil.    (Doc 42:p.3) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Defesa de Tese de 

Doutorado do pós-graduando Jairo Dias Barreira, aluno do Programa 

de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal 
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Rural do Rio de Janeiro – Área de Concentração em Parasitologia 

Veterinária, no dia 25 de junho de 2001. Título: Efeito da infecção da 

Babesia bigemina (Smith & Kilborne, 1893) e Babesia bovis (Babes, 

1888) sobre os parâmetros biológicos do carrapato Boophilus 

microplus (Canestrini, 1887).              (Doc 43:p.11) 

 

 

11.7 SELEÇÃO DE APRIMORANDOS EM MEDICINA 

VETERINÁRIA (RESIDÊNCIA) E DE MONITORES 

 

 Durante o biênio 1987/1988 fiz parte de Bancas Examinadoras em 

processos de seleção de candidatos para o preenchimento de vagas de 

monitoria na Escola de Veterinária da UFG, na condição de: 

 

 MEMBRO TITULAR de Banca Examinadora para a seleção de 

candidatos à monitoria para a disciplina Doenças Infecto-contagiosas e 

Parasitárias dos Animais Domésticos, do Departamento de Doenças, 

Inspeção e Tecnologia de Carnes, Leite e Derivados da Escola da UFG, 

em 17 de março de 1988.           (Doc 500) 

 

 MEMBRO TITULAR de Banca Examinadora para a seleção de 

candidatos à monitoria para a disciplina Doenças Infecto-contagiosas e 

Parasitárias dos Animais Domésticos, do Departamento de Doenças, 

Inspeção e Tecnologia de Carnes, Leite e Derivados da Escola de 

Veterinária da UFG, em 17 de agosto de 1988.       (Doc 502) 

 

 MEMBRO TITULAR de Banca Examinadora para a seleção de 

candidatos à monitoria para a disciplina Doenças Infecto-contagiosas e 

Parasitárias dos Animais Domésticos, do Departamento de Doenças, 

Inspeção e Tecnologia de Carnes, Leite e Derivados da Escola de 

Veterinária da UFG, em 21 de agosto de 1987.       (Doc 503) 
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11.8 SELEÇÃO DE PÓS-GRADUANDOS 

 

 Entre os anos de 1998 e 2010 atuei em Bancas de Seleção para 

candidatos aos cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal stricto sensu, da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da UFG, na condição de: 

 

 MEMBRO TITULAR de Banca Examinadora para a seleção de 

candidatos aos cursos de Mestrado e Doutorado em Medicina 

Veterinária da Escola de Veterinária da UFG, na área de Sanidade 

Animal, no ano de 2010.           (Doc 497) 

 

 MEMBRO TITULAR de Banca Examinadora para a seleção de 

candidatos aos cursos de Mestrado e Doutorado em Medicina 

Veterinária da Escola de Veterinária da UFG, na área de Sanidade 

Animal, no ano de 2004.           (Doc 513) 

 

 MEMBRO TITULAR de Banca Examinadora para a seleção de 

candidatos aos cursos de Mestrado e Doutorado em Medicina 

Veterinária da Escola de Veterinária da UFG, no ano de 2002. 

(Doc 487) 

 

 MEMBRO TITULAR de Banca Examinadora para a seleção de 

candidatos ao curso de Mestrado em Medicina Veterinária da Escola de 

Veterinária da UFG, na área de Sanidade Animal, no ano de 2001. 

(Doc 494) 

 

 MEMBRO TITULAR de Banca Examinadora para a seleção de 

candidatos ao curso de Mestrado em Medicina Veterinária da Escola de 

Veterinária da UFG, na área de Sanidade Animal, no ano de 2000. 

(Doc 494) 
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 MEMBRO TITULAR de Banca Examinadora para a seleção de 

candidatos ao curso de Mestrado em Medicina Veterinária da Escola de 

Veterinária da UFG, na área de Sanidade Animal, no ano de 1999. 

(Doc 494) 

 

 MEMBRO TITULAR de Banca Examinadora para a seleção de 

candidatos ao Curso de Mestrado em Medicina Veterinária da Escola de 

Veterinária da UFG, no período de 1998/1999/2000.          (46:p.3) 

 

 

 

11.9 CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CARREIRA 

UNIVERSITÁRIA 

 

 Em diversas oportunidades, fui indicado e assumi a responsabilidade de 

participar de Bancas de Concursos Públicos para a contratação de docentes 

para a carreira do magistério superior, na condição de: 

 

 MEMBRO SUPLENTE da Banca Examinadora do Concurso Público 

para o cargo de Professor Substituto, na área de Doenças Infecciosas 

dos Animais Domésticos, na Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, 

realizado no ano de 2014. Portaria No 091 de 20/03/2014/EVZ/UFG. 

(Doc 141) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora do Concurso Público de 

Títulos e Provas com vistas ao preenchimento de função de Professor 

Classe A - Adjunto-DE, na área de Produção de Suínos, na Escola de 

Veterinária e Zootecnia da UFG, realizado no ano de 2013 (Processo n. 

23070.005225/2013-57;  Portaria No 4074 de 13/08/2013/UFG). 

(Docs 142 e 143) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora do Concurso Público para o 

cargo de Professor Substituto do Ensino Superior, na área de Clínica 
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Médica Animal, na Escola de Veterinária da UFG, realizado no ano de 

2003. Portaria 040 de 28/10/2003/EV/UFG.        (Doc 144) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora do Concurso Público de 

Títulos e Provas para o cargo de Professor Assistente, na área de 

Clínica Médica Animal, na Escola de Veterinária/Campus Avançado de 

Jataí, da UFG, realizado no ano de 2003. (Processo No 

23070.009680/01-17; Portaria No 1239 de 27/06/2003/UFG). 

(Doc 145) 

 

 MEMBRO SUPLENTE da Banca Examinadora do Concurso Público 

para o cargo de Professor Substituto, junto à disciplina Análise de 

Alimentos, na Escola de Veterinária da UFG, realizado no ano de 2003. 

Portaria No 041 de 28/10/2003/EVZ/UFG.        (Doc 146) 

 

 MEMBRO SUPLENTE da Banca Examinadora do Concurso Público 

para o cargo de Professor Substituto do Ensino Superior, na área de 

Clínica Médica Animal, na Escola de Veterinária da UFG, realizado no 

ano de 2003. Portaria No 016, de 24/03/2003/EV/UFG.      (Doc 147) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora do Concurso Público de 

Títulos e Provas com vistas ao preenchimento de função de Professor 

Adjunto DE, na área de Clínica Médica e Cirúrgica, na Escola de 

Veterinária da Universidade Federal de Goiás, realizado no ano de 2002. 

(Processo No 23070.004674/02-18; Portaria No 0867 de 

07/06/2002/UFG).            (Doc 148) 

 

 MEMBRO SUPLENTE da Banca Examinadora do Concurso Público de 

Títulos e Provas para preenchimento de função de Professor Adjunto, 

Nível 1/DE/EV, na área de Doenças Infecciosas, Epidemiologia e 

Imunologia Veterinária, para o curso de Medicina Veterinária do Campus 

Avançado de Jataí da UFG. (Processo No 23070.012279/02-17; Portaria 

No 1729 de 07/11/2002/UFG).          (Doc 149) 
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 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora do Concurso Público de 

Títulos e Provas para o cargo de Professor do Ensino Superior da 

Fundação Educacional de Jataí, na área de Doenças Infecciosas, 

realizado no ano de 2002. (Processo No 23070.005354/02-11; Portaria 

No 0869 de 07/05/2002/UFG).          (Doc 150) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora do Concurso Público de 

Títulos e Provas com vistas ao preenchimento de função de Professor 

Assistente, na área de Clínica Médica Animal, na Escola de Veterinária 

da UFG, realizado no ano de 2002. (Processo No 23070.009680/01-17; 

Portaria No 0588 de 17/04/2002/UFG).         (Doc 151) 

 

 MEMBRO SUPLENTE da Banca Examinadora do Concurso Público 

para o cargo de Professor Substituto do Ensino Superior, na área de 

Clínica Médica, na Escola de Veterinária da UFG, realizado no ano de 

2002. Portaria No 021 de 02/07/2002/EV/UFG.        (Doc 152) 

 

 MEMBRO SUPLENTE da Banca Examinadora do Concurso Público 

para o cargo de Professor Assistente, na área de Higiene, Inspeção e 

Tecnologia de Carnes e Derivados, na Escola de Veterinária da UFG, 

realizado no ano de 1996. Portaria No 0442 de 23/02/1996/UFG. 

(Doc 153) 

 

 MEMBRO SUPLENTE da Banca Examinadora do Concurso Público 

para o cargo de Professor Substituto, na área de Doenças Infecciosas 

dos Animais Domésticos, no Departamento de Medicina Veterinária 

Preventiva, na Escola de Veterinária da UFG, realizado no ano de 1996. 

Portaria No 019 de 09/04/1996/EV/UFG.         (Doc 154) 

 

 MEMBRO SUPLENTE da Banca Examinadora do Concurso Público 

para o cargo de Professor Auxiliar, na área de Higiene, Inspeção e 
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Tecnologia de Carnes e Derivados, na Escola de Veterinária da UFG, 

realizado no ano de 1996. Portaria No 1100 de 19/04/1996/UFG. 

(Doc 155) 

 

 MEMBRO SUPLENTE da Banca Examinadora do Concurso Público 

para o cargo de Professor Assistente, na área de Higiene, Inspeção e 

Tecnologia de Carnes e Derivados, no Departamento de Medicina 

Veterinária da Escola de Veterinária da UFG, realizado no ano de 1995. 

Portaria No 3598 de 05/12/1995/UFG.         (Doc 156) 
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12. ATIVIDADES EM EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS E DE 

EXTENSÃO 

 

 A vivência no meio acadêmico durante tantos anos me proporcionou 

ricas experiências envolvendo interações entre atividades de diversas 

naturezas. Consciente da necessidade de propagar e fazer repercutir estas 

experiências, utilizei mecanismos diversificados, entre estes, a participação em 

eventos técnico-científicos e de extensão. 

 Sempre que possível, procurei participar destes eventos, não somente 

me fazendo presente, como também colaborando na organização ou 

apresentando, a convite, palestras e cursos. Neste contexto, também mantive 

atitude permanente no sentido de incentivar os estudantes, tanto da graduação 

como da pós-graduação, a participarem com a freqüência e também na 

apresentação de trabalhos, na forma de posters, resumos, artigos, etc. (veja 

item 7.4.4). 

 Nos subitens seguintes, constam informações mais detalhadas a 

respeito das minhas participações nestes tipos de atividades. 

 

 

12.1 ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E SIMPÓSIOS 

 

 Participei como Membro da Comissão Organizadora do curso 

Técnicas de Biologia Aplicadas ao Diagnóstico de Enfermidades 

Transmissíveis dos Animais de Produção, promovido pela 

Coordenação de Pós-Graduação da Escola de Veterinária/UFG, no 

período de 4 a 8 de setembro de 2000, com carga horária de 40 horas. 

O curso foi ministrado pelo Dr. Lloyd H. Lauerman, da Auburn University 

– Estados Unidos),             (Doc 63) 

 

 Fui Coordenador do curso Técnicas de Biologia Molecular Aplicadas 

ao Diagnóstico de Enfermidades Transmissíveis dos Animais de 

Produção, promovido pela Coordenação de Pós-Graduação da Escola 

de Veterinária/UFG, no período de 31 de maio a 11 de junho de 1999, 
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com a participação do Dr. Lloyd H. Lauerman, da Auburn University – 

Estados Unidos),              (Doc 64) 

 

 Atuei como Membro da Comissão Organizadora do XXIV Congresso 

Brasileiro de Medicina Veterinária, realizado em Goiânia, no período 

de 3 a 7 de junho de 1996.            (Doc 65) 

 

 Fui Coordenador do I Seminário de Modernização Tecnológica da 

Pecuária Goiana, promovido pela Sociedade Goiana de Veterinária, em 

Goiânia – GO, no período 9 a 13 de dezembro de 1996.        (Doc 66) 

 

 Fui Organizador da III Semana de Agrárias de Goiânia, realizada em 

Goiânia-GO, com promoção da Escola de Agronomia e da Escola de 

Veterinária da UFG, no período de 16 a 21 de outubro de 1988. 

(Doc 67) 

 

 

12.2 PALESTRAS E CURSOS EM EVENTOS TÉCNICO-

CIENTÍFICOS 

 

 Entre outras atividades direcionadas à divulgação de informações e do 

conhecimento técnico-científico, tive participações, sempre a convite, como 

palestrante em cursos ou demais eventos, entre os quais, relaciono, abaixo, os 

mais importantes: 

 

 Palestra sobre Biologia, Epidemiologia, Importância e Controle das 

Babesioses em Equinos, no Workshop sobre Babesiose Equina, 

organizado pelo Instituto de Veterinária da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro, no dia 12 de julho de 2004.        (Doc 85:p.1 e 2) 

 

 Palestra sobre Preimmunization of Imported Cattle in Brazil Against 

Hemoparasites, no Seminário Semanal do Departamento de 

Patobiologia – Universidade de Auburn/USA, no dia 14 de novembro de 

1998.                (Doc 89) 
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 Palestra sobre Avanços no Controle e Prevenção de Doenças na 

Importação de Animais, apresentada no dia 13 de dezembro de 1996, 

no Seminário de Modernização Tecnológica da Pecuária Goiana, 

promovido pela Sociedade Goiana de Veterinária.         (Doc 91) 

 

 Palestra sobre o tema Apicomplexa, aos participantes do XIV 

Congresso Brasileiro de Parasitologia, promovido pela Sociedade 

Brasileira de Parasitologia, em Goiânia-GO, em 4 de agosto de 1995. 

(Doc 92) 

 

 Palestra sobre a Epizootiologia da Babesiose Equina na Microrregião 

de Goiânia, apresentada aos participantes do XIV Congresso da 

Sociedade Brasileira de Parasitologia, em Goiânia, no dia 4 de agosto de 

1995.                  (Doc 308:p.1) 

 

 Palestra de atualização em Pesquisa de Anticorpos anti-Babesia 

caballi na Caracterização Epizootiologia da Babesiose em Equídeos 

na Microrregião de Goiânia, aos participantes do XIV Congresso da 

Sociedade Brasileira de Parasitologia, em Goiânia, no dia 4 de agosto de 

1995.                  (Doc 309:p.1) 

 

 Palestra no tema Anocentor nitens Naturalmente Infectado por 

Babesia caballi na Região do Cerrado Goiano, apresentada aos 

participantes do XIV Congresso da Sociedade Brasileira de 

Parasitologia, em Goiânia, no dia 3 de agosto de 1995. 

(Doc 310:p.1) 

 

 Palestra sobre Hemoparasitoses de Cães, aos médicos veterinários 

membros da Associação Nacional de Clínicos de Pequenos Animais, 

como parte da programação do 16o Congresso Brasileiro da Anclivepa, 

realizado em Goiânia no período de 16 a 22 de outubro de 1994. 

(Doc 93) 
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 Palestra sobre a Tristeza Parasitária Bovina, no dia 17 de outubro de 

1988, no Curso sobre Manejo e Doenças de Bezerros, durante a III 

Semana de Agrárias de Goiânia, realizada em Goiânia-GO, com 

promoção da Escola de Agronomia e Veterinária da UFG. 

(Doc 67 e 466:p.5) 

 

 Palestra sobre o tema Gastrenterite Parasitária dos Bovinos, no dia 

18 de outubro de 1988, no Curso sobre Manejo e Doenças de Bezerros, 

durante a III Semana de Agrárias de Goiânia, realizada em Goiânia-GO, 

com promoção da Escola de Agronomia e Veterinária da UFG. 

(Docs 67 e 466:p.5) 

 

 

12.3 PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS CIENTÍFICOS 

 

Meu comprometimento pessoal e anseios relacionados à atualização 

constante do conhecimento científico me mantiveram sempre, e regularmente, 

presente aos eventos de natureza científica. A seguir descrevo relação dos 

encontros científicos mais relevantes dos quais tive participação integral: 

 

 X Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, em Goiânia, entre 14 e 

16 de outubro de 2013.           (Doc 243) 

 

 I Simpósio Internacional de Medicina Veterinária Preventiva, 

realizado em Jaboticabal-SP, no período de 11 a 13 de outubro de 2013. 

(Doc 244:p.1-2) 

 

 XVI Congresso da Associação Brasileira de Veterinários de Animais 

Selvagens, realizado em Cuiabá, no ano de 2013.         (Doc 245; 246) 

 

 X Congresso Brasileiro de Buiatria, realizado em Belém-PA, no 

período de 9 a 12 de setembro de 2013.        (Doc 247) 
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 I Congresso Brasileiro de Cardiologia Veterinária, realizado em São 

Paulo, no período de 2 a 4 de novembro de 2012.       (Doc 248) 

 

 XXII Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária, realizado em 

São Paulo-SP, no período de 24 a 27 de agosto de 2011.  

(Doc 249) 

 

 I Encontro Goiano de Manejo e Conservação de Animais Silvestres, 

realizado em Anápolis-GO, no período de 29 a 30 de setembro de 2011. 

(Doc 253) 

 

 Seminário Nacional sobre Brucelose e Tuberculose Animal, 

conduzido pelo Departamento de Defesa Animal/Secretaria de Defesa 

Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no 

período de 8 a 10 de setembro de 2010, em Belo Horizonte-MG. 

(Doc 321) 

 

 Encontro técnico sobre Capacitação em Diagnóstico da 

Leishmaniose Visceral Canina, realizado em Goiânia, no dia 1 de julho 

2010, pela Secretaria da Saúde do Estado de Goiás.         (Doc 72) 

 

 XXI Congresso Brasileiro de Parasitologia, realizado em São Paulo, 

no período de 26 a 30 de outubro de 2009.        (Doc 256) 

 

 II Encontro de Parasitologia do Mercosul, realizado em São Paulo, no 

período de 26 a 30 de outubro de 2009.         (Doc 257) 

 

 VI Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG, realizado em 

Goiânia, no período de 27 a 30 de outubro de 2009.       (Doc 259) 

 

 V Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG, realizado em 

Goiânia, no período de 6 a 10 de outubro de 2008.       (Doc 264) 

 

 XV Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária, realizado em 

Curitiba, no período de 14 a 18 de setembro de 2008.      (Doc 265) 
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 II Seminário de Parasitologia Veterinária dos Países do Mercosul, 

realizado em Curitiba, no período de 14 a 18 de setembro de 2008. 

(Doc 266) 

 

 XX Congresso Brasileiro de Parasitologia, realizado em Recife, no 

período de 28 de outubro a 1 de novembro de 2007. Anais... [CD-ROM] 

(Doc 267) 

 

 IV Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG, realizado em 

Goiânia – GO, no período de 8 a 11 de outubro de 2007. 

(Doc 221) 

 

 V Encontro de Pesquisadores da Escola de Veterinária da UFG, 

realizado em Goiânia – GO, no período de 10 a 13 de outubro de 2007. 

Anais... [CD-ROM].            (Doc 222) 

 

 III Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG, realizado em 

Goiânia – GO, no período de 2 a 5 de outubro de 2006.      (Doc 269) 

 

 II Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação – UFG, realizado em 

Goiânia – GO, no período de 4 a 7 de outubro de 2005.      (Doc 244) 

 

 III Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG, realizado em 

Goiânia – GO, no período de 4 a 7 de outubro de 2005.      (Doc 269) 

 

 II Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG, realizado em 

Goiânia – GO, no período de 4 a 7 de outubro de 2005.      (Doc 225) 

 

 XIX Congresso Brasileiro de Parasitologia, realizado em Porto Alegre, 

no período de 31 de outubro a 4 de novembro de 2005.      (Doc 271) 

 

 V Seminário sobre Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis, 

realizado em Brasília-DF, pelo Departamento de Defesa 
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Animal/Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, no período de 15 a 16 de abril de 2004. 

(Doc 322) 

 

 Workshop sobre Babesiose Equina, realizado pelo Instituto de 

Veterinária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Seropédica – RJ, 

em 12 de julho de 2004.             (Doc 85:p.1-2) 

 

 XIII Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária e I Simpósio 

Latino-Americano de Rickettsioses, realizado em Ouro Preto – MG, 

no período de 20 a 24 de setembro de 2004.         (Docs 274-276) 

 

 I Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG, realizado em 

Goiânia, no período de 18 a 22 de outubro de 2004.       (Doc 226) 

 

 I Congresso do Centro-Oeste de Veterinários de Pequenos Animais, 

realizado em Goiânia - GO, no período de 12 a 15 de novembro de 

2004.              (Doc 277) 

 

 I Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação, promovido pela 

Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, no período de 18 a 22 de 

outubro de 2004.            (Doc 279) 

 

 Conferência da APINCO 2004, realizado em Santos – SP, no período 

de 4 a 7 de maio de 2004.           (Doc 228) 

 

 XXIV Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Clínicos de 

Pequenos Animais (ANCLIVEPA), realizado em Belo Horizonte, no 

período de 16 a 20 de agosto de 2003.         (Doc 230) 

 

 American Veterinary Clinical Pathology 38th Annual Meeting, 

realizado em Banff, Alberta, Canadá, no período de 15 a 19 de 

novembro de 2003.            (Doc 280) 
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 IV Encontro de Pesquisadores da Escola de Veterinária da UFG, 

realizado em Goiânia – GO, no período de 18 a 22 de agosto de 2003. 

(Docs 281; 282; 283; 284 e 285) 

 

 52nd Western Poultry Disease Conference, realizado em Sacramento, 

U.S.A., no período de 9 a 11 de março de 2003.       (Doc 232) 

 

 XI Congresso da ABRAVES, realizado em Goiânia, no período de 30 

setembro a 3 de outubro de 2003.         (Doc 233) 

 

 I Mostra de Extensão e Cultura da UFG, realizada no dia 30 de 

setembro de 2003, em Goiânia.          (Doc 292) 

 

 Seminário para Padronização de Cursos de Treinamento em 

Métodos de Diagnóstico e Controle da Brucelose e Tuberculose 

Animal, realizado pelo Laboratório Regional de Apoio Animal LARA/MG, 

em Pedro Leopoldo-MG, no período de 25 a 28 de março de 2003. 

(Doc 74) 

 

 IV Encontro de Pesquisadores da Escola de Veterinária da UFG, no 

período de 18 a 22 de agosto de 2003.          (Docs 291-293) 

 

 Congresso Latino Americano de Suinocultura, realizado em Foz do 

Iguaçú, em outubro de 2002.          (Doc 239) 

 

 XXIX CONBRAVET e IV Congresso de Medicina Veterinária do Cone 

Sul, realizado em Gramado – RS, no período de 10 a 14 de outubro de 

2002.              (Doc 294) 

 

 IV Congresso de Medicina Veterinária do Cone Sul, realizado em 

Gramado – RS, no período de 10 a 14 de outubro de 2002.      (Doc 295) 

 

 I Congresso Estadual da ANCLIVEPA/RS, realizado em Gramado/RS, 

no período de 10 a 14 de outubro de 2002.        (Doc 296) 
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 XV Congresso Estadual de Medicina Veterinária, realizado em 

Gramado, RS, no período de 10 a 14 de outubro de 2002.        (Doc 294) 

 

 XII Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária, realizado no 

Rio de Janeiro-RJ, no período de 1 a 5 de setembro de 2002. 

(Docs 235-238) 

 

 III Encontro de Pesquisadores da Escola de Veterinária da 

Universidade Federal de Goiás, realizado em Goiânia, GO, no período 

de 4 a 6 de junho de 2001.          (Doc 298) 

 

 XXVIII Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária e IX Congresso 

Internacional de Medicina Veterinária em Língua Portuguesa, 

realizado em Salvador – BA, no período de 11 a 15 de novembro de 

2001.              (Doc 300) 

 

 Semana do Médico Veterinário, promovido pelo Conselho Regional de 

Medicina Veterinária do Estado de Goiás, em Goiânia-GO, no período 

de 5 a 6 de setembro de 2001.          (Doc 323) 

 

 Ciclo de Palestras sobre Sanidade do Rebanho Leiteiro e Qualidade 

do Leite, coordenado pela Escola de Veterinária da Universidade 

Federal de Goiás, no dia 28 de abril de 2001, no município de São 

Francisco de Goiás-GO.             (Doc 87) 

 

 104th United States Animal Health Association (USAHA) Annual 

Meeting, realizado em Birmingham – Alabama – USA, no período de 19 

a 26 de outubro de 2000.           (Doc 302) 

 

 XXVI Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, realizado em 

Campo Grande – MS, no período de 22 a 26 de novembro de 1999. 

(Docs 303 e 304) 
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 XI Seminário Brasileiro de Parasitologia Veterinária, realizado em 

Salvador – BA, no período de 24 a 28 de 1999.       (Doc 305) 

 

 II Seminário de Parasitologia Veterinária dos Países do Mercosul, 

realizado em Salvador, no período de 24 a 28 de 1999.      (Doc 306) 

 

 I Simpósio de Controle Integrado de Parasitos de Bovinos, no 

período de 24 a 28 de 1999, em Salvador/BA.        (Doc 305) 

 

 Weekly Seminar Series of the Department o Pathobiology/Auburn 

University, realizado em Auburn, E.U.A, em novembro de 1998. 

(Doc 89) 

 

 XVI Congresso Panamericano de Ciências Veterinárias, realizado em 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, de 9 a 13 de novembro de 1998. 

(Doc 307) 

 

 Seminário de Modernização Tecnológica da Pecuária Goiana, 

realizado pela Sociedade Goiana de Veterinária, no período de 9 a 13 de 

dezembro d 1996, em Goiânia-GO.           (Doc 66) 

 

 XXIV Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, realizado em 

Goiânia – GO, de 3 a 7 de junho de 1996.          (Docs 65 e 76) 

 

 XIV Congresso Brasileiro de Parasitologia, promovido pela Sociedade 

Brasileira de Parasitologia e realizado em Goiânia – GO, no período de 1 

a 4 de agosto de 1995.               (Docs 7 e 92) 

 

 I Simpósio de Clostridioses Bovinas no Centro Oeste, promovido 

pela Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, no 

período de 7 a 9 de junho de 1995.         (Doc 324) 
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 III Semana Pedagógica, promovido pelas Escolas de Agronomia e 

Veterinária da Universidade Federal de Goiás, no período de 20 a 24 de 

fevereiro de 1995.            (Doc 325) 

 

 XIV Congresso da Sociedade Brasileira de Parasitologia, realizado 

em Goiânia-GO, no período de 1 a 4 de agosto de 1995. 

(Docs 308 a 310) 

 

 XXIII Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, realizado em 

Olinda – PE, no período de 21 a 25 de novembro de 1994. 

(Docs 312 e 313) 

 

 XVI Congresso Brasileiro da Anclivepa, realizado em Goiânia – GO, 

no período de 16 a 21 de outubro de 1994.        (Doc 100) 

 

 XX Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, realizado em 

Curitiba – PR, no ano de 1992.          (Doc 316) 

 

 Programa de Divulgação Tecnológica – MSD AGVET, realizado em 

Goiânia-GO, nos dias 15 e 16 de setembro de 1992.       (Doc 326) 

 

 XXIV World Veterinary Congress, realizado no Rio de Janeiro – RJ, no 

período de 18 a 23 de agosto de 1991.         (Doc 317) 

 

 IV Congresso Internacional sobre Malária e Babesioses, realizado no 

Rio de Janeiro-RJ, no período de 13 a 17 de agosto de 1991.   (Doc 327) 

 

 VII Seminário Brasileiro de Parasitologia Veterinária, realizado de 22 

a 25 de setembro de 1991, em São Paulo-SP.        (Doc 330) 

 

 II Simpósio sobre a Mosca do Chifre – Haematobia irritans, realizado 

em 26 de setembro de 1991 na Universidade de São Paulo, São Paulo-

SP.              (Doc 328) 
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 XVII Encontro dos Médicos Veterinários do Estado de Goiás, 

realizado no período de 14 a 16 de setembro de 1988, em Goiânia-GO. 

(Doc 331) 

 

 Seminário o que se Ensina e o que se Aprende na Escola de 

Veterinária, promovido pela Escola de Veterinária da Universidade 

Federal de Goiás, no período de 26 a 29 de setembro de 1988. 

(Doc 329) 

 

 III Semana de Agrárias de Goiânia, realizado no período de 16 a 21 de 

outubro de 1988 pelas Escolas de Agronomia e de Veterinária da 

Universidade Federal de Goiás.            (Doc 67) 

 

 I Congresso Brasileiro de Zoonoses, promovido pela Associação 

Brasileira de Especialistas em Zoonoses, realizado no Rio de Janeiro-

RJ, no período de 26 a 30 de abril de 1987.        (Doc 332) 

 

 V Seminário do Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária, 

realizado em Belo Horizonte - MG, no período de 8 a 11 de agosto de 

1987.            (Docs 319 e 320) 

 

 XII Encontro dos Médicos Veterinários do Estado de Goiás e I 

Simpósio Brasileiro sobre Parasitoses, promovido pela Sociedade 

Goiana de Veterinária, em Goiânia-GO, no período de 14 a 16 de 

setembro de 1982.            (Doc 333) 

 

 I Simpósio Brasileiro sobre Doenças de Bezerros, promovido pela 

Sociedade Goiana de Veterinária, realizado em Goiânia-GO, no período 

de 19 a 21 de março de 1981.          (Doc 234) 
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13. DISTINÇÕES POR ATIVIDADE ACADÊMICA 

 
Fui agraciado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás 

(CRMV-GO) com a indicação para o PRÊMIO MÉDICO VETERINÁRIO 

DESTAQUE 2013, na categoria de ENSINO E PESQUISA. 

(Doc 535) 

 

 

 

 

 

14. ASSESSORIAS A ENTIDADES E PERIÓDICOS 

CIENTÍFICOS 

 

 Sempre que a convite, prestei contribuições a revistas científicas, 

eventos científicos ou entidades representativas na área de Medicina 

Veterinária ou correlatas, na forma de: 

 

 Membro do Conselho Editorial da Revista Ciência Animal Brasileira, 

a partir do ano de 2000 até a presente data.      (Docs 509 e 517) 

 

 Revisor ad hoc para emissão de parecer sobre artigos científicos da 

Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, a partir do ano de 

2004 até a presente data.         (Docs 347 a 354) 

 

 Revisor ad hoc para emissão de parecer sobre artigos científicos 

submetidos ao periódico Ciência Animal Brasileira, nos anos de 2001 

até a presente data.     (Docs 32:p.10, 42:p.4, e 41:p.2) 

 

 Membro integrante do Comitê de Consultores ad hoc da Comissão 

Editorial da revista Ciência Rural durante os anos de 2004 e 2007. 

Docs 355 a 360) 
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 Revisor ad hoc para emissão de parecer sobre artigos científicos da 

Revista Universidade Rural, Série Ciências da Vida, no ano de 2000. 

Doc 361) 

 

 Revisor ad hoc para emissão de parecer sobre artigos científicos do 

Journal of Parasitology, no ano de 1997.         Doc 362) 

 

 Consultor ad hoc da Comissão Científica do XXIV Congresso Brasileiro 

de Medicina Veterinária, no ano de 1996. (Of. Circ. no 094/96-XXXIV 

CONBRAVET).          (Docs 363 e 364) 

 

 Revisor ad hoc para emissão de parecer sobre artigos científicos da 

Revista de Patologia Tropical, a partir do ano de 2007. 

(Docs 518, 519 e 32:p.12) 

 

 Membro Titular do Comitê Científico da Sociedade Goiana de 

Veterinária (SOGOVE) nos anos de 1994 e 1995.       (Doc 365) 
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15. ASSESSORIAS A ENTIDADES E ÓRGÃOS 

FINANCIADORES DE PESQUISA E DE PROGRAMAS 

DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 

 

 Na condição de Assessor ad hoc, prestei contribuições para entidades 

do governo estadual e federal em atividades compromissadas a apoiar 

financeiramente projetos de desenvolvimento científico, tecnológico e de 

inovação, assim como em iniciativas para a capacitação de recursos humanos 

e de cooperação internacional. 

 

 Em seguida, apresento as especificações e atribuições referentes às 

minhas participações neste tópico: 

 

 Assessor ad hoc do Núcleo de Pesquisa do Hospital Veterinário da 

Universidade Federal de Goiás, a partir de março de 2000 até a 

presente data. Portaria No 001/2000-NPHV, de 28/03/2000. 

(Docs 346) 

 

 Assessor ad hoc do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico – CNPq, no período correspondente aos anos 2001 a 

2006, com a atribuição de emitir pareceres técnico-científicos sobre 

projetos de pesquisa submetidos aos editais do CNPq, na área de 

Medicina Veterinária. 

(Docs 336 a 340) 

 

 Assessor ad hoc para seleção de projetos vinculados a bolsas de 

Iniciação Científica PIBIC junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da Universidade Federal de Goiás, nos anos de 2005, 

2006 e 2007.             (Doc 511:p.1-2) 

 

 Assessor ad hoc designado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (PRPPG) da Universidade Federal de Goiás, para avaliar 

pedidos de auxílio financeiros aos projetos de pesquisa relativos ao 
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edital No 002/2006/PRPPG/UFG de Auxílio ao Recém-Doutor, no ano de 

2006. 

(Doc 512) 

 

 Assessor ad hoc da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), no ano de 2005, como membro externo da 

comissão de seleção da candidatura de discentes ao Programa de 

Doutorado no País com Estágio no Exterior (PDEE) da Capes. 

(Doc 341) 

 

 Consultor ad hoc para análise de projetos de pesquisa científica e 

tecnológica apresentados à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do 

Ensino, Ciência e Tecnologia (FUNDECT) do Estado de Mato Grosso do 

Sul. Ano: 2004.            (Doc 342) 

 

 Assessor ad hoc da Fundação de Apoio ao Pesquisador – FUNAPE, da 

Universidade Federal de Goiás, para julgamento de relatórios finais de 

projetos financiados e concluídos e novos projetos de pesquisa para 

novos financiamentos. Anos: 2001 e 2002.          (Doc 343-344) 

 

 Membro do Comitê Assessor ad hoc da Secretaria de Estado de Ciência 

e Tecnologia – SECTEC, Goiás, para julgamento de projetos do 

Programa Goiano de Incentivo à Pesquisa – PROINPE, no ano de 2001. 

(Doc 345) 

 

 Consultor ad hoc para o Programa de Fomento à Pesquisa, numa ação 

conjunta da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás e a FUNAPE-

UFG, no ano de 2001. Edital 02/00 do Conselho Deliberativo da 

FUNAPE. 

(Doc 43:p.12) 
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16. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

 Entre as atividades de natureza administrativa que tomei parte no 

decorrer da minha carreira docente enfatizo, principalmente, os cargos 

ocupados na Coordenação da Pós-Graduação, nas Comissões de Seleção, 

nas Comissões de Bolsas e na Coordenação de laboratórios de diagnóstico. 

Este destaque se justifica nas repercussões destas atividades, especialmente 

na produção científica, na formação e capacitação de recursos humanos, como 

também na extensão universitária. 

 Além destas, também considero importantes minhas participações em 

comissões ou núcleos de pesquisa científica, na chefia de Departamento e em 

várias outras comissões designadas pela administração da Escola de 

Veterinária e Zootecnia/UFG para fins específicos. 

 Nos subitens seguintes apresento relação destas atividades de forma 

particularizada. 

 

 

16.1 CARGOS ADMINISTRATIVOS 

 

Ocupei os seguintes cargos de atividades administrativas, na condição 

de: 

 

 MEMBRO TITULAR do Núcleo de Pesquisa do Hospital Veterinário da 

Universidade Federal de Goiás a partir de março de 2000 até a 

presente data. Portaria No 001/2000-NPHV, de 28/03/2000. 

(Doc 346) 

 

 RESPONSÁVEL pelo Laboratório de Diagnóstico de Doenças 

Parasitárias, do Setor de Medicina Veterinária Preventiva, da Escola de 

Veterinária e Zootecnia/UFG, a partir do ano de 1985 até a presente 

data.                   (Docs 463:p.3 e 472:p.2) 
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 MEMBRO TITULAR da Comissão Administrativa do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal de Escola de Veterinária e Zootecnia, da 

Universidade Federal de Goiás, no período de 21 de fevereiro de 2013 

a 8 de dezembro de 2014. Portaria No 003 de 21/02/2013/EVZ/UFG. 

(Doc 508) 

 

 MEMBRO TITULAR da Comissão Administrativa do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia, da 

Universidade Federal de Goiás, no período de 9 de fevereiro de 2011 

a 9 de fevereiro de 2013. Portaria No 032 de 09/02/2011/EV/UFG. 

(Doc 505) 

 

 MEMBRO TITULAR da Comissão Estadual de Saúde Pública do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária-GO, triênio 2008/2011, a 

partir de 2 de junho de 2009 (Portaria No 1 de 02/06/2009/CRMV-GO). 

(Doc 496) 

 

 SUBCOORDENADOR do Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Animal da Universidade Federal de Goiás, no período de 4 de maio de 

2010 a 5 de maio de 2012 (Portaria No 1863 de 04/05/2010/UFG). 

(Doc 490 

 

 MEMBRO TITULAR da Comissão de Seleção do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal, Mestrado e Doutorado, da Universidade 

Federal de Goiás, no período entre 30 de novembro de 1998 a 15 de 

abril de 2011, conforme os seguintes documentos: 

 

 

 

- Portaria No 046 de 30/11/1998/EV/UFG.       (Doc 494) 

- Portaria No 039 de 06/12/1999/EV/UFG.       (Doc 514) 

- Portaria No 046 de 30/11/2000/EV/UFG.       (Doc 494) 

- Portaria No 023 de 18/06/2001/EV/UFG.       (Doc 510) 

- Portaria No 038 de 18/12/2002/EV/UFG.       (Doc 487) 

- Portaria No 019 de 26/03/2003/EV/UFG.       (Doc 489) 
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- Portaria No 032 de 09/09/2004/EV/UFG.       (Doc 513) 

- Portaria No 054 de 20/08/2010/EV/UFG.       (Doc 497) 

 

 MEMBRO TITULAR de Comissão Administrativa da Coordenação de 

Pós-Graduação dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Medicina 

Veterinária da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, 

por um período de 2 anos a partir de 26 de março de 2003. Portaria 

No 020 de 26/03/2003/EV/UFG.          (Doc 515) 

 

 MEMBRO TITULAR da Comissão Administrativa do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal de Escola de Veterinária, da 

Universidade Federal de Goiás, no período de 18 de junho de 2001 a 

30 de dezembro de 2007. Portaria No 020 de 18/06/2001-EV/UFG, 

Portaria No 020 de 26/03/2003 e Portaria No 048/2007-EV/UFG. 

(Docs 42:p.4, 40:p.4, 37:p.9 e 488) 

 

 MEMBRO TITULAR da Coordenação de Pesquisa da Escola de 

Veterinária da Universidade Federal de Goiás, por um período de 2 

anos, a partir de 3 de setembro de 1998. Portaria No 026 de 

03/09/1998-EV/UFG.           (Doc 493) 

 

 COORDENADOR do Curso de Mestrado em Medicina Veterinária, da 

Universidade Federal de Goiás, pelo período de dois anos, a partir de 

10 de março de 1995 (Portaria No 0627 de 10/03/1995/UFG). 

(Doc 492) 

 

 COORDENADOR do Curso de Mestrado em Sanidade Animal, da 

Universidade Federal de Goiás, pelo período de dois anos, a partir de 

6 de setembro de 1994  (Portaria No 020 de 06/09/1994/EV/UFG). 

(Doc 491) 
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 MEMBRO TITULAR de Comissão de Seleção de Monitores para a 

disciplina de Doenças Infecto-contagiosas e Parasitárias dos Animais 

Domésticos, no ano de 1988.          (Doc 500) 

 

 MEMBRO TITULAR de Comissão de Seleção de Monitores para a 

disciplina de Doenças Infecto-Contagiosas e Parasitárias dos Animais 

Domésticos, no ano de 1987.          (Doc 502) 

 

 SUB-CHEFE do Departamento de Doenças, Inspeção de Carnes, Leite 

e Derivados, da Escola de Veterinária da Universidade Federal de 

Goiás, no período entre 25 de janeiro de 1985 a 25 de janeiro de 

1987 (Portaria No 001 de 01/02/1985/EV/UF.         (Docs 463:p.4 e 459) 

 

 

16.2 COMISSÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Participei das seguintes comissões administrativas especiais, na 

condição de: 

 

 MEMBRO TITULAR da Comissão designada para adequar a Resolução 

CEPEC No 717 do Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Animal/UFG à Resolução CEPEC No 972, do novo Regulamento Geral 

dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade 

Federal de Goiás (Portaria No 044 de 02/06/2010). 

(Docs 34:p.10 e 499) 

 

 MEMBRO TITULAR da Comissão Administrativa do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal de Escola de Veterinária, da 

Universidade Federal de Goiás, no período de 14 de abril de 2009 a 14 

de abril de 2011. Portaria No 029 de 14/04/2009/EV/UFG.      (Doc 498) 

 

 MEMBRO TITULAR da Comissão Administrativa do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal de Escola de Veterinária, da 
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Universidade Federal de Goiás, no período de 13 de abril de 2007 a 13 

de abril de 2009. Portaria No 048 de 18/10/2007/EV/UFG.      (Doc 506) 

 

 MEMBRO TITUTLAR do Comitê de Avaliação de projetos de pesquisa 

submetidos ao edital No 002/2006/PRPPG/UFG para o pleito ao 

AUXÍLIO AO RECÉM-DOUTOR da Universidade Federal de Goiás, no 

ano de 2006.             (Doc 512) 

 

 MEMBRO TITULAR do Comitê Interno do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica/CNPq da Universidade Federal de Goiás, 

durante o período de 2 de janeiro de 2005 a 2 de janeiro de 2007. 

Portaria No 056/09/2006/PRPPG/UFG.         (Doc 511:p.1-2) 

 

 MEMBRO TITULAR de Comissão de Bolsas do Programa de Pós-

Graduação da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, 

no período entre os anos de 2001 e 2004.  Portaria No 022 de 

18/06/2001/EV/UFG e Portaria No 038 de 18/12/2002. 

(Doc 42:p.5 e 534) 

 

 PRESIDENTE da Comissão designada para atualizar o “Projeto de 

Curso de Doutorado” da Escola de Veterinária da Universidade Federal 

de Goiás, durante o período de 1 de julho a 1 de outubro de 2001.  

Portaria No 024/EV/UFG de 01/07/2001.            (Doc 43:p.12) 

 

 MEMBRO TITULAR da Comissão de Bolsas da Coordenação de Pós-

Graduação da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, 

na área de concentração em Sanidade Animal, por um período de 2 

anos a partir de 18 de junho de 2001.  Portaria No 022 de 

18/06/2001/EV/UFG.           (Doc 534) 

 

 MEMBRO TITULAR da Comissão designada para elaborar material de 

divulgação da Escola de Veterinária da UFG, com atividades 
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programadas para o período de 2 de outubro a 2 de novembro de 2000 

(Portaria EV/UFG No 022, de 2 de outubro de 2000).       (Doc 486) 

 

 MEMBRO TITULAR da Comissão com objetivo específico de elaborar 

Normas de Funcionamento do Laboratório de Informática da Escola de 

Veterinária da Universidade Federal de Goiás, no período de 16 a 31 de 

agosto de 2000.  Portaria No 018 de 16/08/2000/EV/UFG.      (Doc 484) 

 

 PRESIDENTE da Comissão com objetivo específico de elaborar o 

Projeto de Curso de Doutorado da Escola de Veterinária da 

Universidade Federal de Goiás, no ano de 2000.  Portaria No 016 de 

31/05/2000/EV/UFG.           (Doc 483) 

 

 MEMBRO TITULAR da Comissão designada para elaborar minuta de 

termo de convênio entre a Escola de Veterinária da Universidade 

Federal de Goiás e a Fazenda Trijunção, com a finalidade de 

desenvolver “Projetos de Pesquisa, Conservação e Utilização do Gado 

Curraleiro”. Portaria No 033 de 28/11/2000/EV/UFG.       (Doc 485) 

 

 MEMBRO TITULAR do Conselho Editorial da Revista Ciência Animal 

Brasileira da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, a 

partir do ano de 2000 até a presente data.        (Doc 509) 

 

 MEMBRO TITULAR da Comissão para elaboração do projeto dos 

Cursos de Educação à Distância da Escola de Veterinária da 

Universidade Federal de Goiás, durante o período de 13 de novembro 

de 1998 a 13 de janeiro de 1999. Portaria No 38 de 13/11/1998/EV/UFG. 

(Doc 495) 

 

 MEMBRO TITULAR da Comissão designada para a elaboração de 

projeto sobre “Combate aos Ecto e Endoparasitos”, em convênio com a 

EMATER-GO (Portaria No 020 de 01/06/1995/EV/UFG). 

(Doc 473:p.4) 
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 PRESIDENTE da Comissão designada pela Universidade Federal de 

Goiás, no ano de 2011, para avaliação da documentação de Jurij 

Sobestiansky, para reconhecimento do título de Doutorado em 

Medicina Veterinária, área de concentração em Saúde Pública, obtido na 

Escola Superior de Medicina, Faculdade de Medicina, Cidade de 

Hannover, Alemanha, com tese intitulada "O efeito da cetamina, 

xilasina e sua combinação com azaperona e promazina de 

propionila no suíno" (Portaria No 2174 de 08/06/2011/UFG). 

(Doc 157) 

 

 MEMBRO TITULAR da Comissão designada pela Universidade Federal 

de Goiás, no ano de 2006, para avaliação da documentação de Heitor 

David Medeiros, para reconhecimento do título de Doutorado, na área 

de concentração em Medicina Veterinária e Experimental, obtido na 

Universidade de León, Espanha. Portaria No 05 de 

20/03/2006/PRPPG/UFG.           (Doc 158) 

 

 MEMBRO TITULAR da Comissão designada pela Universidade Federal 

de Goiás, no ano 2009, para avaliação da documentação de Ekaterina 

Akimovna Botovchenco Rivera, para reconhecimento do título de 

Mestrado em Ciência de Animal de Laboratório, obtido na Universidade 

de Londres, na cidade de Londres, Inglaterra, com a dissertação 

intitulada "The development of an isolator breeding unit for nude 

mice with special reference to drinking water filtration and its 

microbiological evaluation". Portaria No 2217 de 28/05/2009/UFG. 

(Doc 159) 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora de Desempenho 

Acadêmico da Professora Heloisa Aparecida Machado Naves, lotada no 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal 

de Goiás, para efeito de concessão de progressão vertical na carreira 

docente superior. Portaria No 022 de 01/11/1995/IPTSP/UFG. 

(Doc 160) 



MEMORIAL DESCRITIVO                 Guido Fontgalland Coelho Linhares 

197 
 

 

 MEMBRO TITULAR da Banca Examinadora para a Revalidação de 

Diploma de Médico Veterinário de Francisco Montero Mariscal 

(Processo 23070.054948/88-53), de acordo com Art. 5o da Resolução no 

253/86-CCEP. Portaria No 01860 de 14/12/1988/PRG/UFG.  

(Doc 161) 

 

 

16.3 REPRESENTAÇÕES EM ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 

 Neste tópico apresento minhas oportunas participações como 

representante eleito dos Professores das Classes Auxiliares e Adjuntos, para 

defender as ideias, os posicionamentos e as demais questões de interesse 

destes docentes perante o Conselho Departamental, instância administrativa 

máxima da Escola de Veterinária da UFG. 

 Destaco, também, minha atuação como representante dos Cursos de 

Mestrado em Medicina Veterinária e de Sanidade Animal na Câmara de Pós-

Graduação e Pesquisa da UFG, ocasião em que tive a oportunidade de 

apresentar propostas, debater sobre temas relevantes e tomar parte de 

decisões de interesse administrativo, não apenas sobre temas relacionados 

diretamente à pós-graduação da Escola de Veterinária, mas também à 

Universidade como um todo. Não menos relevante foi, ainda, minha 

participação como representante dos Docentes da Universidade Federal de 

Goiás no Conselho Curador da Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE), com 

atividades de cunho fiscal e deliberativo em assuntos econômicos e financeiros 

relativos à gestão de projetos de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento 

institucional e inovação tecnológica da entidade. 

 Relaciono abaixo, as respectivas atividades por mim desenvolvidas nos 

órgãos colegiados, na condição de: 

 

 REPRESENTANTE TITULAR da Associação dos Docentes da UFG 

(ADUFG) junto ao Conselho Curador da FUNAPE/UFG, no período de 
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29 de junho de 2000 a 29 de junho de 2002. Ata No 

012/2000/FUNAPE/UFG.           (Doc 516) 

 

 REPRESENTANTE TITULAR dos Professores da Classe Adjuntos da 

Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, junto ao 

Conselho Diretor, pelo período de 2 anos, a partir de 9 de setembro de 

1998. Portaria No 029 de 09/09/1998.         (Doc 504) 

 

 MEMBRO TITULAR da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, como representante Curso de Mestrado 

em Medicina Veterinária, no período de 10/03/1995 a 11/03/1997 

(Portarias No 0627 de 10/03/1995/UFG e No 650 de 10/03/97/UFG). 

(Doc 492) 

 

 MEMBRO TITULAR da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, como representante Curso de Mestrado 

em Sanidade Animal, no período de 06/09/1994 a 09/03/1995 (Portaria 

No 020 de 06/09/1994/UFG).          (Doc 491) 

 

 REPRESENTANTE TITULAR dos Professores da Classe Auxiliares de 

Ensino da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, junto 

ao Conselho Departamental, pelo período de 2 anos, a partir de 15 de 

abril de 1986. Portaria No 007 de 15/04/1986/EV/UFG.      (Doc 507) 

 

 REPRESENTANTE TITULAR dos Professores da Classe Auxiliares de 

Ensino da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, junto 

ao Conselho Departamental, pelo período de 2 anos, a partir de 17 de 

outubro de 1983. Portaria No 19, de 17/10/1983/EV/UFG.      (Doc 501) 
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17. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES NA ATUAÇÃO 

DO DOCENTE 

 

17.1 BOLSAS E AUXÍLIOS FINANCEIROS RECEBIDOS 

 

17.1.1 BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO NO PAÍS 

 

 Logrei êxito em minhas demandas à Capes para concessão de bolsas 

de pós-graduação nas modalidades de Mestrado e de Doutorado no País, sem 

as quais não teria sido possível a realização destas etapas na minha formação 

acadêmica. Sou eternamente grato à Capes pela confiança em mim depositada 

e procuro sempre retribuir, seja em atendimento a demandas diretas ou, ainda, 

me dedicando com muita responsabilidade e incondicionalmente a todas as 

atividades docentes na Universidade, quer seja na graduação ou na pós-

graduação, no ensino, na pesquisa e na extensão. 

 Os detalhamentos destas duas bolsas são apresentados a seguir: 

 

 Bolsa de Curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado, concedida 

pela Capes (Processo 23070.010280/88-97/UFG). Local de realização: 

Universidade Rural do Rio de Janeiro. Período de 1 de fevereiro de 1989 

a janeiro de 1991.            (Doc 403) 

 

 Bolsa de Curso de Pós-Graduação em nível de Doutorado, 

concedida pela Capes (Processo 23070.09811/91-40/UFG). Local de 

realização: Universidade Rural do Rio de Janeiro. Período de fevereiro 

de 1991 a 31 de janeiro de 1994.          (Doc 404) 

 

 

17.1.2 BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO NO EXTERIOR 

 

 No ano de 1997 consegui a aprovação do CNPq para o meu pedido de 

bolsa de pós-doutorado no exterior pelo período de um ano. Esta concessão 

possibilitou a realização dos meus ensejos referentes ao treinamento sobre 
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técnicas de biologia molecular aplicadas ao diagnóstico de agentes 

patogênicos e à pesquisa científica neste campo específico do conhecimento. 

Os benefícios deste treinamento, junto à equipe de pesquisadores da Dra. 

Dystra, na Universidade de Auburn, foram fundamentais e influenciaram 

definitivamente minha trajetória docente, especialmente nas atividades 

envolvendo a pesquisa científica e a orientação de pós-graduandos. 

 Assim como tenho feito na publicação de outros documentos, eu 

gostaria de deixar meus agradecimentos ao CNPq registrados também neste 

Memorial. 

 Abaixo, apresento informações pormenorizadas da Bolsa de Pós-

Doutorado concedida em meu benefício pelo CNPq: 

 

 Bolsa de Pós-Doutorado no Exterior/CNPq (Processo 200601/97-0). 

Instituição de destino: Auburn University. País: Estados Unidos. Título do 

projeto de pesquisa: “Diagnóstico e caracterização genética de espécies 

de Cryptosporidium, em amostras isoladas do ambiente, através de 

sondas moleculares”. Orientadora: Dr. Christine Dykstra. Período: 1 de 

agosto de 1997 a 31 de julho de 1998.          (Docs 401-402) 

 

 

17.1.3 BOLSA DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA 

 

 Como Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq tive a 

oportunidade de atuar de forma mais abrangente em atividades de Ciência e 

Tecnologia. Aproveitei a oportunidade para ampliar e experimentar novas 

formas de envolvimento no âmbito da pesquisa científica. 

Entre estas atividades posso citar minhas atuações em (a)assessorias 

ad hoc prestadas ao próprio CNPq e à Capes no julgamento de projetos de 

pesquisa apresentados nos editais referentes ao financiamento de bolsas e 

auxílios financeiros; (b)reuniões técnico-científicas com grupos de 

pesquisadores com a finalidade de avaliar e planejar atividades de pesquisa, 

dentro e fora da Universidade; (c)como revisor ad hoc de artigos científicos 

submetidos para publicação de periódicos; entre outros. 
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 Bolsa de Produtividade em Pesquisa (Categoria 2C), concedida pelo 

Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), para execução do projeto de pesquisa “Avaliação de técnicas 

de biologia molecular aplicadas ao diagnóstico específico para o 

complexo tristeza parasitária bovina e a caracterização molecular de 

isolados de campo de Babesia bigemina, Babesia bovis e Anaplasma 

marginale”, no período de 01/08/2003 a 28/02/2007. Processo número: 

303017/2003-1.          (Docs 388 e 389) 

 

 

17.1.4 BOLSAS PARA APOIO A PROJETOS DE PESQUISA 

 

Na sequência, apresento as especificações dos Auxílios Financeiros, 

nas modalidades de bolsas de Iniciação Científica-IC, Apoio Técnico à 

Pesquisa-AT e Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional-DCR, que 

obtive mediante demandas ao CNPq e outras instâncias de fomento à pesquisa 

no País: 

 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - IC 

 

 Auxílio financeiro concedido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da UFG, em benefício da aluna de graduação Aryádiny 

Gomes de Araújo (Matrícula Número: 103143), para o desenvolvimento 

do projeto de pesquisa: “Diagnóstico parasitológico e molecular de 

Leishmania chagasi em cães oriundos da região de Goiânia, Goiás”, no 

período de 01/08/2013 a 31/07/2014.              (Docs 120 e 31:p.6) 

 

 Auxílio financeiro concedido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da UFG/CNPq; Número do Cadastro PRPPQ: 504171/2004-6. 

Beneficiário: aluno da graduação Osvaldo José da Silveira Neto. Projeto de 

pesquisa: “Avaliação de protocolos de ensaios de PCR para o diagnóstico 

de Babesia canis em cães.” Período: 01/08/2006 a 31/07/2007. 

(Docs 121 e 37:p.5-6) 
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 Auxílio financeiro concedido pelo CNPq 05/2004 (No do Processo: 

504171/2004-6), em benefício da graduanda Paula Marina Brito Jorge, 

para atuar no projeto de pesquisa: “Avaliação de técnicas de biologia 

molecular no diagnóstico e na caracterização genotípica de isolados de 

campo do complexo etiológico da Tristeza Parasitária Bovina”. Sub-

projeto: ”Isolamento de amostras puras de Babesia bovis na 

microrregião de Goiânia”. Nº do projeto na PRPPG/UFG: 4249. Período: 

01/08/2004 a 31/07/2005.     (Docs 40:p.2 e 413) 

 

 Auxílio financeiro concedido pelo Conselho Nacional do 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para custear bolsas 

de Iniciação Científica para o período de 1 de agosto de 2004 a 31 de 

julho de 2007. Modalidade: Apoio Integrado (AI) ao projeto de pesquisa 

“Avaliação de Técnicas de biologia molecular no diagnóstico e na 

caracterização genotípica de isolados de campo do complexo etiológico 

da tristeza parasitária bovina”. (Processo No 504171/2004-6). 

(Doc 413) 

 

 Auxílio financeiro concedido pelo CNPq - Programa Centro-Oeste de 

Pesquisa e Pós-graduação – PCOPG, (Chamada Nº 001/98, Processo 

No 520779/99-1), em benefício da graduanda Sônia Maria Santana 

Quaiotti, para o desenvolvimento do projeto de pesquisa: 

“Desenvolvimento e avaliação de técnicas em biologia molecular 

aplicadas ao diagnóstico de enfermidades de animais de interesse 

econômico na Região Centro-Oeste”, no período de 01/11/2004 a 

31/07/2005.       (Doc (40:p.2 e 414) 

 

 Auxílio financeiro concedido pelo CNPq - Programa Centro-Oeste de 

Pesquisa e Pós-graduação – PCOPG, (Chamada Nº 001/98, Processo 

No 520779/99-1), em benefício do graduando Josicrey Gonçalves dos 

Reis, para a execução do projeto de pesquisa “Desenvolvimento e 

avaliação de técnicas em biologia molecular aplicadas ao diagnóstico de 

enfermidades de animais de interesse econômico na Região Centro-

Oeste”, no período de 01/08/2004 a 31/10/2004       (Doc 414) 
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 Auxílio financeiro concedido pelo CNPq - Programa Centro-Oeste de 

Pesquisa e Pós-graduação – PCOPG, (Chamada Nº 001/98, Processo 

No 520779/99-1), em benefício da bolsista Ana Paula Ázara de Oliveira, 

para apoiar o projeto de pesquisa “Desenvolvimento e avaliação de 

técnicas em biologia molecular aplicadas ao diagnóstico de 

enfermidades de animais de interesse econômico na Região Centro-

Oeste” - sub-projeto: “Avaliação de primers e protocolos PCR para a 

detecção de Brucella abortus por PCR”. 

-Período: 01/08/2000 a 31/07/2002.   (Docs 42:p.2, 123 e 418) 

-Período: 01/08/2002 a 31/07/2003.      (Docs 124 e 419) 

 

 Auxílio financeiro concedido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da UFG/CNPq/PIBIC 2003/2004, em benefício da aluna 

Sávia Salline Carneiro Santos, para desenvolver o projeto de pesquisa 

“Ensaios de PCR para a detecção espécie-específica de Brucella 

abortus”, no período de 01/08/2003 a 31/07/2004. 

(Docs 40:p.2, 122 e 417) 

 

 

APOIO TÉCNICO À PESQUISA - AT 

 

 Auxílio financeiro concedido pelo CNPq - Programa Centro-Oeste de 

Pesquisa e Pós-Graduação – PCOPG, (Chamada Nº 001/98, Processo 

No 520779/99-1), em benefício de Letícia Caldas Monteiro, para apoiar o 

projeto de pesquisa: “Desenvolvimento e avaliação de técnicas em 

biologia molecular aplicadas ao diagnóstico de enfermidades de animais 

de interesse econômico na Região Centro-Oeste” - sub-projeto: 

“Avaliação de primers e protocolos PCR para a detecção de Mycoplasma 

synoviae e Mycoplasma gallisepticum por PCR” 

-Período: 01/08/2000 a 31/07/2002      (Docs 125 e 409) 

-Período: 01/08/2002 a 31/07/2003   (Docs 42:p.2, 126 e 410) 
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 Auxílio financeiro concedido pelo CNPq - Programa Centro-Oeste de 

Pesquisa e Pós-graduação – PCOPG, (Chamada Nº 001/98, Processo 

No 520779/99-1), em benefício da aluna de graduação Núbia Elizabeth 

de Santana e Silva, para a realização da pesquisa “Desenvolvimento e 

avaliação de técnicas em biologia molecular aplicadas ao diagnóstico de 

enfermidades de animais de interesse econômico na Região Centro-

Oeste”, no período: de 01/08/00 a 31/07/02.      (Docs 128 e 411) 

 

 Auxílio financeiro concedido pelo CNPq - Programa Centro-Oeste de 

Pesquisa e Pós-graduação – PCOPG, (Chamada Nº 001/98, Processo 

No 520779/99-1), em benefício da bolsista Sílvia Minharro Barbosa, para 

desenvolver o projeto de pesquisa: “Desenvolvimento e avaliação de 

técnicas em biologia molecular aplicadas ao diagnóstico de 

enfermidades de animais de interesse econômico na Região Centro-

Oeste”, no período de 01/12/2000 a 31/07/2002.      (Docs127 e 412) 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO REGIONAL – DCR 

 

 Auxílio financeiro concedido pelo CNPq - Programa Centro-Oeste de 

Pesquisa e Pós-graduação – PCOPG, (Chamada Nº 001/98, Processo 

No 520779/99-1), em benefício da Dr. Sílvia Minharro Barbosa, para 

apoiar o projeto de pesquisa “Desenvolvimento e avaliação de técnicas 

em biologia molecular aplicadas ao diagnóstico de enfermidades de 

animais de interesse econômico na Região Centro-Oeste”, no período 

de 01/08/2001 a 01/02/2002.         (Docs 119, 415 e 416) 
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17.1.5 AUXÍLIO FINANCEIRO A PROJETOS DE PESQUISA 

 

 Auxílio financeiro concedido pelo Conselho Nacional do 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa científica “Estudo filogenético 

de isolados de Babesia spp. em cães na região de Goiânia, GO” 

(Edital Universal MCT/CNPq 14/2008. Número do Processo: 

474278/2008-5; Período: 06/08/2008 a 02/01/2010).       (Doc 390) 

 

 Auxílio financeiro concedido pelo Conselho Nacional do 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) como apoio ao projeto 

de pesquisa científica “Avaliação de técnicas de biologia molecular 

no diagnóstico e na caracterização genotípica de isolados de 

campo do complexo etiológico da tristeza parasitária bovina” 

(Número do Processo: 504171/2004-6; Período: 01/08/2004 a 

31/07/2005).             (Doc 391:p.1-2) 

 

 Auxílio financeiro concedido pelo Conselho Nacional do 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa científica “Avaliação de 

técnicas de biologia molecular aplicadas ao diagnóstico específico 

para o complexo tristeza parasitária bovina e caracterização 

molecular de isolados de campo de Babesia bigemina, Babesia 

bovis e Anaplasma marginale” (Edital CNPq 01/2002; Processo 

Número: 473781/2003-4; Período: 23/02/2003 a 30/10/2005). 

(Doc 392:p.1-2) 

 

 Auxílio financeiro concedido pela Fundação de Apoio à Pesquisa 

(FUNAPE) da Universidade Federal de Goiás, pelo “Programa de Apoio 

ao Pesquisador” – Edital 01/2008 FUNAPE/UFG, no biênio 2008/2009. 

(Processo Número: CC-77.052). O recurso foi utilizado para aquisição 

de material de consumo para os seguintes projetos de pesquisa: 

“Envolvimento de hemoparasitos em casos de trombocitopenia em 

cães no município de Goiânia”.         (Doc 396) 
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 Auxílio financeiro concedido pela Fundação de Apoio à Pesquisa 

(FUNAPE) da Universidade Federal de Goiás, pelo “Programa de Apoio 

ao Pesquisador” biênio 2006/2007. (Processo Número: CC-70.040), para 

fins de adquirir material de consumo para os seguintes projetos de 

pesquisa: “Investigações epidemiológicas e laboratoriais sobre a 

leishmaniose visceral canina no município de Goiânia, Goiás”. 

(Doc 397) 

 

 Auxílio financeiro concedido pela Fundação de Apoio à Pesquisa 

(FUNAPE) da Universidade Federal de Goiás, pelo “Programa de Apoio 

ao Pesquisador” – Edital 02/2004 FUNAPE/UFG, no biênio 2004/2005. 

(Processo Número: CC-70.046), para aquisição de material de consumo 

para os seguintes projetos de pesquisa: “Desenvolvimento de ensaios 

de PCR e de nested-PCR para a detecção específica de 

Tritrichomonas foetus”.           (Doc 393) 

 

 Auxílio financeiro concedido pelo Conselho Nacional do 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), na modalidade de 

Projeto Integrado de Pesquisa – AI, para o desenvolvimento da pesquisa 

científica “Desenvolvimento e avaliação de técnicas em biologia 

molecular aplicadas ao diagnóstico de enfermidades de animais de 

interesse econômico na região Centro-Oeste” (Programa Centro-

Oeste de Pesquisa e Pós-Graduação – PCOPG/CNPq; Número do 

Processo: 520779/99; Período: 04/10/2000 a 10/02/2003). 

(Doc 395) 

 

 Auxílio financeiro concedido pela Fundação de Apoio à Pesquisa 

(FUNAPE) da Universidade Federal de Goiás, pelo “Programa de Apoio 

ao Pesquisador”, no biênio 2002/2003. (Processo Número: CC-69.071), 

destinado à aquisição de material de consumo para o projeto de 

pesquisa "Identificação espécie-específica de Taenia solium e 

Taenia saginata por PCR e caracterização molecular de isolados". 

(Doc 398) 
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 Auxílio financeiro concedido pela Fundação de Apoio à Pesquisa 

(FUNAPE) da Universidade Federal de Goiás, para o desenvolvimento 

da pesquisa científica “Identificação de Mycoplasma gallisepticum e 

Mycoplasma synoviae por PCR e isolamento de Escherichia coli de 

lesões de aerossaculite de aves abatidas no estado de Goiás” 

(Apoio Financeiro para Projeto de Pesquisa/FUNAPE s.n.; Período: 

1999/2000/2001).            (Doc 399) 

 

 Auxílio financeiro obtido junto à Coordenação de Pós-Graduação da 

Escola de Veterinária da UFG, para a aquisição de material de consumo 

a ser usado no projeto de pesquisa “Dinâmica da infecção por 

Babesia bovis (Babès, 1888) e Babesia bigemina (Smith & Kilborne, 

1893) em bezerros a partir do nascimento, avaliada pela técnica da 

reação em cadeia da polimerase - PCR”. (Of. Circ. No 006 

CPG/EV/UFG, para o ano de 1999).         (Doc 384) 

 

 Auxílio financeiro concedido pela Fundação de Apoio à Pesquisa 

(FUNAPE) da Universidade Federal de Goiás, para o desenvolvimento 

da pesquisa científica “Pesquisa de anticorpos anti-Anaplasma 

marginale em bovinos na microrregião de Goiânia”, no período de 

01/01/1997 a 31/03/1999. (Processo Número: 65.506).      (Doc 400) 

 

 Auxílio financeiro concedido pela Agência Dow AgroScience, para a 

realização da pesquisa “Teste de comparação de eficácia de três 

matabicheiras contendo os seguintes princípios ativos: A (trifosfato 

de 0,0-dietil-0,3,5,6-tricloro-2-piridila 2,89% p/p), B (nova fórmula) e 

C (supona, vapona DDVP)”, no período de 01/11/1998 a 31/01/1999. 

(Doc 385) 

 

 Auxílio financeiro concedido pela Coordenação de Pós-Graduação 

EV/UFG, para a execução do projeto de pesquisa “Dinâmica da 

infecção por Babesia bovis (Babès, 1888) e Babesia bigemina 

(Smith & Kilborne, 1893) em bezerros a partir do nascimento, 
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avaliada pela técnica da reação em cadeia da polimerase - PCR”, no 

biênio 1999/2000.            (Doc 384) 

 

 

17.1.6 AUXÍLIO FINANCEIRO A PROJETOS DE ESTRUTURA FÍSICA 

 

Fui integrante da equipe de pesquisadores responsável pelo projeto de 

infra-estrutura aprovado junto à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 

com a contra partida de Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás 

(SECTEC), destinado à construção do prédio para sediar o “Centro de 

Pesquisa e Diagnóstico em Parasitoses de Animais - CPDP”, dentro da área da 

física da Escola de Veterinária da UFG. 

Gostaria de ressaltar alguns dos impactos mais importantes advindos da 

realização desta obra de infra-estrutura. Pelo fato de serem lotados e 

permanecerem no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, os 

professores responsáveis pela disciplina de Parasitologia Veterinária (disciplina 

da área básica) se mantinham distantes da Escola de Veterinária, local de 

atividades na área profissional do curso de Medicina Veterinária da UFG. Com 

a criação do CPDP dentro da área física da Escola de Veterinária, os 

professores de Parasitologia puderam usufruir desta proximidade e melhorar a 

qualidade do ensino, uma vez que passaram a ter maior facilidade de acesso a 

recursos materiais para o preparo e condução de aulas práticas. Os benefícios 

foram recíprocos em relação aos docentes das disciplinas da área profissional, 

pois houve enorme integração em temas relacionados à parasitologia animal. 

Não somente a graduação foi favorecida, mas também a pós-graduação, 

haja vista a criação de novos grupos de pesquisa, o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa em comum, a publicação de artigos científicos em 

colaborações, o compartilhamento em orientações e co-orientações, etc. 

 Outras informações sobre este tópico estão expostas na sinopse 

apresentada a seguir: 

 

 

 Auxílio financeiro concedido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 

em conjunto com a FINEP para a execução do projeto intitulado “Centro 
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de Pesquisa e Diagnóstico de Parasitoses de Animais” (Edital CT-

INFRA/FINEP No02/2003. Convênio FNDCT/CT-INFRA No 

01.04.0209.00 de 05/07/2004) 

Sinópse: O projeto foi concebido pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia em conjunto com a FINEP, tendo como meta primordial 

apoiar novos grupos de pesquisa de CT&I das Regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste do país. Os recursos financeiros providos para o projeto 

foram utilizados para atender o objetivo central da proposta, ou seja, a 

criação do “Centro de Pesquisa e Diagnóstico de Parasitologia de 

Animais”, incluindo a parte de construção de toda a estrutura predial 

para abrigá-lo dentro da área física da Escola de Veterinária da 

Universidade Federal de Goiás, assim como a aquisição de 

equipamentos, mobiliário e material de consumo para laboratórios de 

pesquisa. O prédio foi arquitetado para sediar inúmeros laboratórios e 

salas de apoio para a condução de pesquisas com foco em: diagnóstico 

parasitológico, diagnóstico sorológico (RIFI, Elisa), diagnóstico molecular 

por PCR, cultivos celulares, morfologia, olfatometria, entre outros.  

(Doc 394:p.1-3) 

 

 

17.1.7 AUXÍLIO FINANCEIRO A PROJETOS DE EXTENSÃO 

 

 Entre minhas iniciativas, motivadas pelo interesse na extensão 

universitária, posso mencionar o empenho dedicado na elaboração do projeto 

dos “Cursos para Habilitação de Médicos Veterinários para Diagnóstico de 

Brucelose e Tuberculose e Noções sobre Encefalopatia Espongiforme 

Bovina”. O projeto foi planejado para executar atividade de extensão 

universitária e, ao mesmo tempo, contribuir com o Ministério da Agricultura, 

Abastecimento e Pecuária na condução do Programa Nacional de Controle e 

Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT) 

 O projeto foi submetido e aprovado em edital do CNPq. Outras 

informações sobre o edital e a sinopse do documento encontram-se detalhadas 

a seguir: 
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 Auxílio financeiro concedido pelo Conselho Nacional do 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) como auxílio 

financeiro de natureza científica, tecnológica e de inovação – 

Capacitação de Recursos Humanos. Título: (Edital CNPq: Linha 3 - 

Capacitação de Recursos Humanos; Processo Número: 577971/2008-5; 

Período:  2008 a 2010. 

Sinópse:  De acordo com o manual técnico do Programa Nacional de 

Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT), 

para executar atividades de diagnóstico a campo e participar do 

programa de certificação de propriedades livres ou monitoradas, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) só habilitará 

médicos veterinários aprovados em curso de treinamento em diagnóstico 

e controle de Brucelose e de Tuberculose, previamente reconhecido por 

este Ministério. A Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG foi 

credenciada pelo MAPA para ministrar estes cursos através da Portaria 

no 44 de 18 de julho de 2003 – MAPA, D.O.U. no 138 de 21 de julho de 

2003. O projeto representa uma iniciativa da EV/UFG junto às 

Instituições atuantes na defesa sanitária no Estado de Goiás no sentido 

de viabilizar o treinamento de seus profissionais e, assim, contribuir para 

a melhoria do perfil da gestão dos programas sanitários existentes no 

Estado. No projeto foi feita a previsão de cursos de treinamento para 120 

médicos veterinários, no período 2009/2011. Os cursos promoverão 

capacitação de pessoal para exercer atividades no PNCEBT e, assim, 

atuarem de forma mais eficiente na defesa sanitária animal do Estado, 

com impacto positivo no agronegócio regional, frente às eventuais 

missões internacionais de inspeção sanitária.        (Doc 516) 
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18. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES 

 

 

18.1 APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E PROCESSOS 

SELETIVOS 

 

 Fui aprovado em processo de seleção para admissão no Curso de Pós-

Graduação em nível de Doutorado, na área de concentração em 

Parasitologia Veterinária, na Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, no ano de 1991.           (Doc 405) 

 

 Fui aprovado em processo de seleção para admissão no Curso de Pós-

Graduação em nível de Mestrado em Parasitologia Veterinária, na 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no ano de 1988. 

(Doc 406) 

 

 Fui aprovado em processo de seleção para admissão no Curso de 

Especialização em Parasitologia, no Instituto de Patologia Tropical e 

Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, no ano de 1984. 

(Doc 407) 

 

 Fui aprovado em primeiro lugar no concurso público para Professor 

Auxiliar do Departamento de Doenças, Inspeção de Carnes, Leite e 

Derivados, da Escola de Veterinária, da Universidade Federal de Goiás. 

(Doc 408) 

 

 Fui aprovado em exame vestibular no 11o lugar para o Curso de 

Medicina Veterinária na Universidade Federal de Goiás, no ano de 1975. 
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18.2 MEMBRO DE ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 

 

 

 MEMBRO do Conselho Regional de Medina Veterinária do Estado de 

Goiás (CRMV-GO-0838), desde 1980. 

 

 MEMBRO do Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária, desde 

1995. 

 

 MEMBRO da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, desde 1986. 
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19. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a elaboração deste Memorial, fui induzido a relembrar toda 

minha vida, não somente da parte acadêmica, mais de todas as demais 

circunstâncias envolvidas. Pude me convencer de que a vida pessoal está, 

definitivamente, entrelaçada com a vida acadêmica. 

O filósofo e economista indiano, Amartya Sem, considera que as 

capacidades adquiridas pelos indivíduos são embasadas em vários princípios, 

entre eles o de que “aquilo que uma pessoa se torna ao longo da vida depende 

fundamentalmente de duas coisas: das oportunidades que teve e das escolhas 

que fez”. Este pensamento serviu de alicerce para moldar a base teórica do 

“paradigma do desenvolvimento humano”, muito utilizado, não somente nos 

meios acadêmicos, como também nos programas de natureza pragmática e 

consensual da Organização das Nações Unidas voltados ao desenvolvimento 

humano mundial. 

 De fato, o documento que agora estou terminando de escrever 

representa a síntese dos resultados advindos das minhas escolhas pessoais 

frente a todas as oportunidades que me surgiram no ambiente acadêmico e 

científico. 

 Vivenciei grandes desafios nesta trajetória e tenho a consciência de ter 

realizado aquilo que me foi possível. Para o meu convencimento de que “toda 

experiência de vida nos leva ao encontro de novos anseios”, surgiu neste 

contexto outro grande desafio com uma nova oportunidade no meu caminho: a 

promoção a Docente Titular. 

Posso vislumbrar, não somente o cargo docente em si, mas, 

principalmente, todas as responsabilidades e atributos a ele inerentes. Sinto-

me seguro para este novo e desafiador compromisso na minha vida docente e 

confiante de que, juntamente com o apoio de toda a comunidade acadêmica 

que nos cerca, poderei exercê-lo em toda sua plenitude. 

A Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, tem apresentado 

crescimento exponencial nestes últimos 20 anos de existência. A expansão tem 

ocorrido tanto no aspecto físico-estrutural como no acadêmico – ensino, 

pesquisa e extensão. Em praticamente todos os quesitos, os índices têm sido 
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positivos. Estes resultados podem ser atribuídos à correta condução 

administrativa e ao equilibrado engajamento de docentes e discentes, assim 

como do pessoal técnico-administrativo 

Apesar desta avaliação favorável, todos nós somos conscientes da 

necessidade dos esforços permanentes no sentido de não só manter o que tem 

sido de excelência, mas melhorar no que for possível as atividades mais 

vulneráveis. Minhas perspectivas, neste contexto, são de que podemos 

intensificar nossos esforços em direção a uma melhor interação com outras 

instituições de ensino e pesquisa, tanto no País como no exterior. Para isto, 

temos muitos contatos entre colegas e pesquisadores, inclusive inúmeros 

egressos da nossa Escola, os quais poderiam colaborar de forma significativa 

no estabelecimento de programas de cooperação interinstitucionais. Temos 

ainda vários outros caminhos a percorrer no sentido de intensificar as 

publicações científicas qualificadas, a prestação de serviços e maior 

visibilidade junto à comunidade em geral, a demanda em editais nas agências 

de fomento aos projetos de pesquisa, o envolvimento de alunos da graduação 

na pesquisa científica, entre outros 

Termino este Memorial complementando a frase de agradecimento a Deus, 

que se encontra entre as primeiras folhas deste documento, com as seguintes 

palavras: “... mas que Ele me dê sabedoria e obstinação suficientes para 

manter em mim o desejo de continuar buscando novas conquistas”. 

 


