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Dedico 

Ao Maurício que esteve sempre  

ao meu lado nesta jornada e 

compartilhou de todos meus sonhos. 
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I-INTRODUÇÃO 

 

Ao voltar os olhos para o passado, posso afirmar que os sonhos 

e os desafios sempre estiveram presentes na minha vida. Os meus sonhos me 

acalentam, me dão suporte, me amparam e me fortalecem nos momentos de 

dificuldades. E foram os meus sonhos que me trouxeram aqui hoje com o 

objetivo de obter o título máximo de minha carreira que foi construída  passo 

a passo, por 41 anos, e, muitas vezes, (creio que não estou sendo pretenciosa) 

se confundindo com o desenvolvimento da Escola de Veterinária e Zootecnia 

da Universidade Federal de Goiás (UFG).  

Quando aqui cheguei, recém formada em uma escola renomada, 

percebi a diferença entre as estruturas das duas instituições. Esta Escola  

consistia em pequenas construções ou pequenos blocos onde funcionavam os 

Departamentos de Clínica e Patologia, o Prédio da Administração e o Hospital 

Veterinário. As outras disciplinas do curso eram ministradas nos 

departamentos que, atualmente, são da Escola de Agronomia ou Institutos da 

área básica desta Universidade. Hoje temos uma realidade diferente. A 

escola cresceu em área edificada, em número de professores, em número de 

vagas e de cursos, e daquela Escola só restam as boas lembranças. 

Minha trajetória na Escola de Veterinária da UFG foi 

percorrida passo a passo, a cada desafio vencido se realizavam partes 

de um sonho. Este sonho foi compartilhado com meus familiares, 

muitos alunos que se tornaram meus amigos e colegas que aceitaram e 

abraçaram esta profissão como eu. Tomarei a liberdade, no decorrer 

deste memorial, de citar alguns nomes de professores, de técnicos 

administrativos que caminharam comigo e compartillharam desta 
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minha trajetória e, de alguma forma, contribuíram com o meu 

crescimento profissional.  

Este memorial descreve a trajetória acadêmica dedicada às 

atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção 

profissional, assim como recortes de minha vida pessoal ou da trajetória de 

vida até o momento presente. 

Apresento os fatos em ordem cronológica para que os 

comprovantes disponibilizados à parte, em pasta , possam ser consultados. 
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II-MINHA TRAJETÓRIA ATÉ A UNIVERSIDADE 

 

 

Nasci em Resende Costa, uma cidade histórica, localizada no 

interior de Minas Gerais, no dia 10 de agosto de 1947. Filha mais velha dos 

nove filhos de Clemenceau Salomão e Rita de Sousa Salomão.  

Meu pai era filho de imigrantes libaneses (turco) com o nome de um 

estadista francês. Este nome me causou muito constrangimento enquanto 

criança e muito orgulho na juventude. Meu pai era comerciante (mascate) e, 

após o casamento, por circunstâncias da vida, teve que aprender a lidar com 

a terra e com os animais. Eu cresci na fazenda até os nove anos, sempre 

acompanhando o meu pai e ajudando nas suas tarefas (buscar bezerros, 

apartar vacas, entre outras). 

Minha mãe, neta de português e filha de fazendeiros, foi educada 

para ser dona de casa. Sempre nos lembrava que queria ser professora e meu 

avô não permitiu porque teria de sair de casa para estudar na cidade. Aos 

meus pais devo a educação e o estímulo para sempre seguir em frente, sonhar 

e romper os obstáculos e desafios que a vida oferece. 

De minha família, principalmente de meus irmãos Miguel, José 

Abdo, Stefânia, Raquel, Inês (in memoriam), Hugo, Elisete e Adriano (in 

memoriam) tenho boas e inesquecíveis lembranças e também lembranças 

dolorosas pela morte de meu pai, minha irmã Inês, de enfarto agudo do 

miocárdio, aos 44 anos, e do meu irmão caçula Adriano, aos 34 anos, de 

acidente de carro, indo de Goiânia para o enterro da Inês. Em maio deste ano 

de 2015 perdi minha mãe. 

Quando eu tinha um ano de idade, meus pais mudaram de Resende 

Costa para a Fazenda da Serra em São Tiago-MG, para que minha mãe 

cuidasse de minha avó materna que adoeceu. Foi onde iniciei meus estudos, 
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aos seis anos de idade, na Escola Rural Fazenda da Serra, localizada numa 

casinha branca com piso de tijolos com quatro mesas e rodeadas por bancos 

de madeira. Os colegas eram meus primos, vizinhos e filhos de agregados que 

se distribuíam nas mesas de acordo como o nível de conhecimento (1o e 2o ano) 

e nossa professora, Dona Gabriela, sempre solicitava minha ajuda para 

aqueles colegas que tinham mais dificuldades. Eu me sentia a “professora”. 

Nesta época, na fazenda de meu avô, uma das minhas tarefas era  

tratar das galinhas e recolher os ovos toda manhã. Certo dia, ao chegar no 

galinheiro, a maioria das galinhas estava morta e as poucas vivas andavam 

sobre as mortas. Este fato, que me marcou muito, assim como o estímulo de 

minha mãe, me fizeram, anos mais tarde, a optar pelo curso de veterinária. 

Aos nove anos, meus pais acharam conveniente que eu fosse para 

Resende Costa, onde moraram meus avós e tios paternos para estudar no 

grupo escolar. Durante seis anos, duas vezes por ano, meu pai e eu 

percorríamos 40 Km a cavalo da Fazenda da Serra, localizada no município de 

São Tiago a Resende Costa. 

Conclui o primário no grupo escolar Assis Resende e, quando tinha 

quatorze anos, voltei a morar com meus pais que haviam se mudado para a 

cidade de São Tiago para que meus irmãos mais novos pudessem frequentar 

a escola.  

Conclui o secundário no Ginásio Santiaguense e aos 16 anos mudei 

para São João del Rei, onde, no Colégio Santo Antônio, colégio de freis 

franciscanos, conclui o Colegial.  Estudar neste Colégio, essencialmente 

masculino, trouxe muitos desafios para minha formação. Fui da primeira 

turma que teve mulheres matriculadas e sofri muitas “discriminações”, tanto 

de professores quanto de muitos colegas os quais eram filhos de famílias 

consideradas elite de São João del Rei e de outras cidades do Brasil, já que 

existia um internato masculino. 
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Após conclusão do colegial, não fui aprovada no primeiro vestibular. 

Voltei para São Tiago e, neste período, ministrei aulas no Ginásio, onde havia 

concluído o ginasial e no único grupo da cidade “ Grupo Escolar Afonso Pena”. 

No ano seguinte, contrariando meus familiares e, principalmente, meu avô 

materno, Hugo, resolvi fazer vestibular para Medicina Veterinária na Escola 

de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais e fui aprovada no 

15º lugar conjuntamente com 34 candidatos, dos quais quatro eram mulheres 

e isto se constituiu um novo desafio. Consegui vencê-lo com dedicação e 

esforço, fiz grandes amizades tanto com colegas como com professores e 

trago na memória lembranças alegres que se tornaram inesquecíveis e delas 

me recordo com saudades. 

Durante o curso de graduação, em Belo Horizonte, me mantive com 

bolsa de estudos (creio que hoje se chama bolsa de extensão) na Biblioteca e 

no Departamento de Medicina Veterinária Preventiva sob a orientação do 

prof. Elvio Carlos Moreira realizando análises bacteriológicas de água. Pelas 

dificuldades de meu pai em manter-me na Escola, solicitei uma bolsa de 

alimentação na Fundação Mendes Pimentel, cujo valor sob a forma de 

empréstimos, após formada, devolvi para que outros alunos pobres, como eu, 

pudessem utilizá-la. 

Graduei em Medicina Veterinária pela Escola de Veterinária da 

Universidade de Minas Gerais, em 22 de fevereiro de 1973 e o diploma foi 

registrado na folha 69 do livro no 4 de Registro de Diploma. E também 

registrado no Ministério Educação e Cultura nos termos da Portaria 

Ministerial no7/64 sob no 1584, no livro FDV -1, folha 159.  

Antes de me formar eu casei, e após a conclusão do curso mudei 

para Goiânia, onde meu marido veio trabalhar no Departamento Nacional de 

Produção Mineral-Ministério de Minas e Energia e, em outubro de 1972 

nasceu minha filha Fernanda.  
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Quando minha filha completou 10 meses de idade, comecei a 

procurar trabalho. Fiz contato com alguns professores da Escola de 

Veterinária da UFG, que conheci em Belo Horizonte quando faziam pós–

graduação, como o saudoso prof. Lourival Pereira Nunes que me ofereceu a 

oportunidade de um estágio em Laboratório Clínico, no Departamento de 

Clínica da Escola de Agronomia e Veterinária da UFG sob a orientação do 

saudoso Prof. Paulo Roberto Figueiredo da Silva. Estes dois mestres me 

receberam nesta Escola com carinho, me orientaram e foram as principais 

pessoas que me apoiaram no início de minha carreira.  A eles minha gratidão. 

Em novembro de 1973 fiz o concurso para professor Auxiliar de 

Ensino, regime de 12 horas semanais, fui aprovada e permaneço até hoje por 

opção e por amor à profissão que escolhi. 

Construi uma família com o meu marido Maurício que sempre esteve 

ao meu lado nos momentos de alegria e tristeza. Deste casamento tivemos 

três filhos: Fernanda, Leandro e Leonardo, que me trouxeram grandes 

alegrias desde seus nascimentos até hoje e, ao mesmo tempo, muitas 

preocupações e receios.  Ser mãe é uma responsabilidade  taõ grande quanto 

de ser professora. Pois educar, orientar e mostrar como  enfrentar a vida se 

constitui num grande desfio. Meus filhos me deram cinco netos: Igor, Luísa, 

Júlia, Caio e Beatriz que iluminam meus dias, me estimulam a viver para eu 

poder compartilhar seus momentos de vitórias e, infelizmente, também de 

tristezas. 

Foi uma trajetória de idealismo, percorrida com muita coragem, 

onde consegui realizar muitos sonhos, mas também tive derrotas que foram 

de valia para meu crescimento pessoal. 
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III-MINHA TRAJETÓRIA NA UNIVERSIDADE 

 

 

Ingressei nesta Universidade, via concurso público, como Auxiliar 

de Ensino, em novembro de 1973 no Departamento de Clínica da Escola de 

Agronomia e Veterinária, com a finalidade de atuar em Laboratório Clínico e 

atender a recém criada disciplina de Toxicologia. Para isso, enquanto grávida 

pela segunda vez, fiz um estágio no laboratório de toxicologia do Instituto de 

Patologia Tropical. E no ano de 1974, oito meses após meu contrato, nasceu 

meu segundo filho, Leandro. 

 

Neste período, a disciplina Doenças Infectocontagiosas dos 

Animais Domésticos foi transferida do Instituto de Patologia Tropical para 

esta Escola quando foi criado o Departamento de Doenças Inspeção de 

Carnes, Leite e Derivados. 

Após a remoção desta disciplina, comecei a ministrar aulas de 

Doenças Infecciosas, com o apoio e a orientação do prof. José Magalhães Rios 

(in memoriam), sobre os conteúdos de mastite, diarréia de bezerros 

(colibacilose e paratifo), brucelose, garrotilho, entre outras, além de doenças 

de etiologia viral. E foi, neste período, que o Departamento recomendou que 

me qualificasse em bacteriologia, pois a Instituição necessitava de um 

professor que se dispusesse a especializar em diagnóstico de doenças 

bacterianas, tendo sido indicada  pelo Departamento, através do Prof. Anibal 

José Alves Torres (in memoriam), para aprimorar meus conhecimentos em 

bacteriologia a fim de atender à disciplina recém removida, ao Hospital 

Veterinário e às disciplinas de Clínicas, bem como adquirir conhecimentos 

para estruturar e instalar o Laboratório de Bacteriologia. 
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Atendendo a solicitação do Departamento, realizei o Curso de 

Especialização em Microbiologia no Instituto de Patologia Tropical com seus 

professores e os da Escola de Medicina. E, após a conclusão do Curso de 

Especialização, continuei adquirindo conhecimentos participando de vários 

cursos de curta duração (20-40 horas) com destaque para Micologia Médica, 

Bactérias Anaeróbias de Importância na Área Biomédica, Cocos Patogênicos 

e Enterobacteriacea no Departamento de Microbiologia do IPT, que estão 

apontados nas participações de eventos e cursos. 

Creio ter sido neste período, 1975 a 1978, que foi aprovado o 

Programa de Desenvolvimento de Ensino de Ciências Agrárias (PRODECA) 

para contratações de professores e melhoria das instalações existentes. Fiz 

um projeto para a montagem de um Laboratório de Diagnóstico em Doenças 

Infecciosas, que foi aprovado pelo coordenador do PRODECA e possibilitou 

iniciar a aquisição de equipamentos, material de consumo e contratar um 

funcionário de nível médio, Maria Aparecida da Costa Batista. 

Após a conclusão do Curso de Especialização, o Prof. Roberval 

Rodrigues da Costa, diretor do Hospital Veterinário e professor da disciplina 

Clínica, conseguiu a aprovação de um projeto financiado pela EMGOPA/ 

EMBRAPA que contribuiu para a aquisição de mais equipamentos e material 

de consumo para o Laboratório de Bacteriologia, onde iniciei os primeiros 

passos na pesquisa. 

Maria Aparecida Batista da Costa foi contratada como técnica de 

laboratório, e juntas, como amigas e profissionais, estudamos e 

estabelecemos diferentes ensaios de isolamentos bacterianos para se ajustar 

aos protocolos de rotina para atender a parte didática das disciplinas, aos 

alunos, médicos veterinários e a comunidade, já que, no Curso de 

Especialização que realizei, o maior enfoque foi em diagnóstico bacteriológico 

de doenças que acometem o homem.  
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Em 1976, foi ofertado aos agrônomos e veterinários desta 

Instituição o Curso de Aperfeiçoamento para Docentes do Ensino Superior 

pela PROCAPIES/CAPEIES/IICA/EMBRAPA/UFG, com carga horária de 180 

horas. Este curso foi realizado no período de férias e fortaleceu meu 

interesse para a docência e me revelou, ainda que a relação aluno–professor 

é um elemento muito importante para o processo ensino aprendizagem, 

embora as práticas pedagógicas não devam ser relegadas. Foi, neste ano, que 

recebi minha primeira homenagem como professora e tive a percepção que 

estava trilhando o caminho certo. 

No final da década de 1970 e início da 1980, a avicultura no Estado 

começou a se expandir e produtores começaram a buscar diagnóstico e 

esclarecimentos sobre doenças das aves. Embora o conteúdo de doenças de 

aves estivesse inserido no conteúdo de Doenças Infectocontagiosas e 

Parasitárias dos Animais Domésticos, a carga horária era inexpressiva e não 

havia nenhum docente “especializado” para atender os anseios da comunidade, 

pois, o maior interesse dos professores e alunos era voltado a doenças de 

bovinos e caninos. 

Por recomendação do Diretor da Escola, Prof. Salvador Jorge da 

Cunha Netto e chefia do Departamento fui instruída a mobilizar esforços no 

sentido de criar uma disciplina optativa para complementar o conteúdo de 

patologia aviária. Para atualizar e aprimorar os conhecimentos na área e, 

ainda, se adequar à realidade das escolas de veterinárias do País. Foi feito 

um convite ao saudoso Prof. Walter Maurício Correa que ministrou um curso 

de ornitopatologia para os veterinários da Secretaria da Agricultura de Goiás 

e professores da Escola de Agronomia e Veterinária, do qual participei 

ativamente, inclusive coordenei o mesmo, em 1980.  

Nesse período, tive um problema de saúde, mas também uma grande 

alegria com o nascimento de meu terceiro filho, Leonardo. 
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Ainda, para aprimorar meus conhecimentos em patologia aviária em 

1982, tive a oportunidade de ir para Belo Horizonte para fazer o curso sobre 

“Treinamento para Iniciação a Pesquisa oferecido pela Escola de Veterinária 

da Universidade Federal de Minas Gerais/Convênio FEP/MVP/CNPq”, com 

carga horária de 480 h. Neste curso tive a oportunidade de obter 

conhecimentos sobre a condução de pesquisas com critérios científicos, bem 

como atualizei conhecimentos sobre doenças de aves que foram utilizados 

para consolidar a criação recente da disciplina, Ornitopatologia, que até 

então, não estava inserida na grade curricular. E ainda pude utilizar da 

biblioteca que contava com variado acervo composto de livros, apostilas e 

artigos de assuntos pertinentes às doenças das aves. 

Foi um período muito difícil! Ainda recuperando de minha doença 

fui para Belo Horizonte e foi a primeira vez que me separei de meus filhos e 

de meu marido. Fiquei por quatro meses na Escola de Veterinária da UFMG, 

sob a orientação do Prof. Regino Leonardo de Oliveira, onde desenvolvi um 

experimento sobre vacinações para a doenças de Newcastle, que também foi 

publicado. 

Também realizei cursos de curta duração em ornitopatologia, 

clínica médica de aves silvestres, coccidiose aviária, sanidade do trato 

digestivo das aves e planejamento e análises de experimentos.  

Cursei também disciplinas em Imunologia Básica oferecidas pelo 

Instituto de Patologia Tropical (IPT)/UFG e Departamento de Imunologia do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. As disciplinas 

foram ministradas, no período das férias nos anos de 1985 e no segundo 

semestre de 1986, por professores da Universidade de São Paulo(USP), no 

IPT, com pretensão de serem aproveitadas para o mestrado. Por motivos 

alheios à minha vontade, mesmo após a obtenção de todos os créditos, o 
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mestrado não foi concluído e os documentos se perderam num incêndio que 

atingiu o prédio do IPT. 

Pelas dificuldades emocionais e financeiras que enfrentei à época 

do curso de treinamento em Belo Horizonte, e por não ter tido êxito no Curso 

de Imunologia Básica do IPT decidi que faria pós-graduação após meus filhos 

crescerem e se tornarem mais independentes e foi o que aconteceu. Fiz o 

mestrado quando meus filhos já estavam fazendo curso superior, Fernanda 

cursando Medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora, Leandro 

Agronomia na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Lavras e 

Leonardo na Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás. 

Iniciei o mestrado, em março de 1995, após ser submetida a 

seleção como qualquer candidato e fui aprovada. Cursei as disciplinas e 

desenvolvi minha dissertação conciliando com as atividades docentes, 

atendimentos de rotina nos Laboratórios de Bacteriologia e de Doenças de 

Aves. 

Embora minhas atividades estivessem mais direcionadas para 

doenças de aves, fiz minha dissertação em mastite bovina, sob a orientação 

do prof. Albenones José de Mesquita, pois a criação do curso de mestrado 

era recente e não havia professores na área de patologia aviária que 

pudessem me orientar. O diploma de mestre em Ciência Animal foi conferido 

pela Escola de Veterinária da Universidade de Goiás, em janeiro de 1997. 

Em 2002, foi criado o curso de doutorado na Escola de Veterinária, 

embora já pudesse me aposentar, a vontade de continuar trabalhando e o 

estímulo de meus familiares e de algumas pessoas como a prof. Maria Clorinda 

Soares Fioravanti e Prof. José Henrique Stringhini me fizeram concorrer a 

uma vaga no Doutorado e fui a segunda aluna a defender a tese e, devo 

ressaltar, que a mesma foi premiada pela Capes. Durante a realização dos 

créditos para obtenção do titulo de doutor tive momentos inesquecíveis  e 
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engraçados, muitos dos meus professores foram meus alunos e Leonardo, meu 

filho, fazia o mestrado enquanto eu fazia o doutorado e cursamos algumas 

disciplinas juntas. 

O diploma de doutora em Ciência Animal foi registrado sob no 6371, 

processo no 23070.000625/2014-57 nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.394 

de 20/12/1996, conferido pela Escola de Veterinária da Universidade 

Federal de Goiás, 2005. 

Passei por todos os níveis da carreira universitária: entrei na 

universidade como auxiliar de ensino, regime 12 horas, onde fiquei oito anos. 

Após avaliação de desempenho passei à assistente, regime de 24 horas. Pela 

minha produtividade passei para 40 horas com dedicação exclusiva, como não 

tinha titulo de doutor defendi um memorial para ascender a carreira como 

adjunto, onde permaneci por mais de 15 anos até a reestruturação da carreira 

de magistério superior e, atualmente, sou Professor Associado IV com 

pretensão de atingir o último nível, Prof.Titular. 

Passo, a seguir, às atividades desenvolvidas e requeridas pela 

resolução CONSUNI no 34/2014 e seus comprovantes estão disponíveis na 

sala do Conselho Departamental da Escola de Veterinária e Zootecnia/UFG. 
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IV-ATIVIDADES DE ENSINO NA GRADUAÇÃO 

 

 

Como anteriormente relatei, iniciei minha vida de docência no 

Departamento de Clínica e tive minhas atividades vinculadas ao Laboratório 

Clínico, tendo atuado nas disciplinas Clínica I e Clínica II até o ano de 1977.  

Em 1978, fui removida do Deparatamento de Clínica pelo Prof. 

Salvador Jorge da Cunha Netto, então diretor da Escola de Agronomia e 

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

Derivados, onde ministrei conteúdos da disciplina Doenças 

Infectocontagiosas e Parasitárias dos Animais Domésticos. Nesta disciplina, 

com carga horária anual de 170 horas ministrei os conteúdos (módulos) de 

doenças micóticas, bacterianas e virais de bovinos, equinos, suinos e aves até 

1981. No módulo de doenças das aves, se bem me lembro, eram ministrados 

cinco assuntos: salmoneloses, verminoses, coccidiose, doença de Newcastle e 

coriza infecciosa. 

Ainda sob a orientação do diretor da Escola montei um processo 

para a criação da disciplina optativa Ornitopatologia com carga horaria de 45 

horas. Este processo foi submetido às instâncias superiores desta 

Universidade e aprovado. E em 1981 comecei a ministrar esta disciplina. 

Enfrentei dificuldades neste exercício da prática pedagógica e 

didática. Era um desafio exercer a profissão de docente sem os recursos 

necessários e sem um professor experiente que pudesse me orientar e 

auxiliar. Iniciei minha vida de docente com fichas que continham os tópicos 

da aula, quadro negro e giz. Posteriormente a direção da Escola adquiriu 

retroprojetores que eram disputados por todos os professores do 

Departamento. Lembro-me que as aulas eram preparadas em folhas de RX que 
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eram limpas com álcool. Projetores de slides? Só existia um que era de de 

difícil acesso e ficava guardado em armários com chaves.  

Nos primeiros anos que a disciplina Ornitopatologia foi oferecida 

aconteceram fatos dos quais me recordo com saudades. As aulas práticas 

eram ministradas no corredor do Pavilhão José Magalhães Rios, do lado de 

fora da sala de lavagem e esterilização do Laboratório de Bacteriologia e, 

mesmo assim, e talvez por isso, tenha despertado o interesse de alunos, dos 

quais muito orgulho, que são atualmente professores de Universidades, ou 

trabalham em grandes empresas avícolas. 

Uma observação que merece ser destacada foi a dificuldade de 

obter material didático para ministrar os conteúdos de Ornitopatologia. Não 

sei bem como começou, só sei que meus alunos que estão inseridos por 

diferentes Escolas e Empresas do País sempre me enriqueceram e me 

atualizaram com as novidades na área de produção e sanidade de aves com 

presentes de artigos, livros, apostilas, manuais,  CDs, pen-drives e, até hoje , 

recebo estes presentes. 

Antes do ano de 1982, não tenho registro dos dados da carga 

didática, por isso não os anotei neste memorial. A disciplina Doenças 

Infectocontagiosas e Parasitárias dos Animais Domésticos era ministrada 

inicialmente pelos professores José Magalhães Rios e Luiz da Silva Veiga e 

eu auxiliava a estes dois professores. Só posteriormente vieram os 

professores Aires Manoel de Souza, Francisco de Carvalho Dias Filho e Guido 

F. Coelho Linhares. 

De acordo com o número de alunos matriculados nas disciplinas, os 

mesmos eram distribuídos em uma única turma teórica e várias práticas, 

sendo que as turmas de aula prática eram formadas com oito a dez alunos. 

Doenças Infectocontagiosas e Parasitárias dos Animais Domésticos tinha uma 
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carga horária anual de 170 horas e Ornipatologia  de 45 horas semestres e 

consistia em 30 horas teóricas e 15 práticas.  

Creio que, nesta período, ou seja na década de 80, dois professores 

saíram para fazer mestrado e nós redistribuímos os conteúdos ministrados 

por eles e assumimos suas atividades didáticas por até três anos. 

Na Tabela 1, estão apontadas as atividades de ensino com o número 

de alunos, carga horária ministrada por disciplina de 1982 a 1990. A cada hora 

aula dada, ou seja contato aluno professor na sala de aula, dediquei 

aproximadamente 1,5 horas para preparação de conteúdo que são 

denominadas carga horária acessória, embora, no ínicio de minha carreira, eu 

tenha necessitado de até 20 horas para preparar uma aula de 2,00 horas.  

 

Tabela 1. Disciplinas ministradas por ano e semestre, para alunos do curso dee 

Graduação em Medicina Veterinária com a carga horária e turmas, conforme 

Comissão Permanente de Pessoal no período de 1982 a 1990 

Ano Disciplina Turmas  Alunos Carga horária 

1982-2º sem Ornitopatologia 1T e 3P 24 45 horas aula 

1983-2º sem Ornitopatologia 1T e 7 P 42 45 horas aula 

1984-1º sem Ornitopatologia 1T e 6 P 37 45 horas aula 

1984-2º sem Ornitopatologia 1T e 6 P 35 45 horas aula 

1985-2º sem Ornitopatologia 1T e 4 P 30 45 horas aula 

1986-1º sem Ornitopatologia 1T e 4 P 34 45 horas aula 

1987-anual Doencas Infec. 

Parasitarias . 

1T e 6 P 37 132 horas aula 

1987-1º sem Ornitopatologia 1T e 6 P 37 45 horas aula 

1987-2º sem Ornitopatologia 1T e 4 P 29 45 horas aula 
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TABELA 1. Disciplinas ministradas por ano e semestre, para alunos do curso 

de Graduação em Medicina Veterinária com a carga horária e turmas, 

conforme Comissão Permanente de Pessoal no período de 1982 a 1990 

(continuação) 

Ano Disciplina Turmas  Alunos Carga horária 
1988-anual Doencas Infec. 

Parasitárias  

1T e 8 P 68 105 horas aula 

1989-1º sem Ornitopatologia 1T  1 45 horas aula 

1989-2º sem Ornitopatologia 1T  4 45 horas aula 

1989-anual Doenças Infec. 

Parasitárias 

1T e 8 P 68 190 horas aula 

1989-1º sem Ornitopatologia 1T  11 45 horas aula 

1989-2º sem Ornitopatologia 1T  8 45 horas aula 

1990-anual Doenças Infec. 

Parasitárias 

1T e 4 P 62 60 horas aula 

1990-1º sem Ornitopatologia 2T e 2P 22 90 horas aula 

 Total  592 1.327 horas aula 

 

 

A partir de 1990 as atividades docentes foram registradas de 

forma mais claras e satisfatórias. Passarei a relatar as atividades didáticas 

por períodos que constam no Relatório Anual do Docente. Este relatório era 

aprovado no Departamento onde o docente era lotado, e posteriormente pelo 

Consellho Diretor e encaminhado à CPPD. 

Com a reforma curricular, Doenças Infectocontagiosas e 

Parasitárias dos Animais Domésticos foi dividida em duas disciplinas: Doenças 

Infecciosas I e Doenças Infecciosas II. O conteúdo referente a Doenças das 
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Aves(Ornitopatologia) passou a fazer parte do conteúdo de Doenças 

Infecciosas II juntamente com as doenças de animais domésticos de etiologia 

viral. 

Observa-se na Tabela 2, que a disciplina ornitopatologia foi 

oferecida a cada semestre até que atendesse todos alunos da grade anterior. 

De 1991 a 2000 registrei as horas aulas dadas, contato aluno e professor, 

com o mesmo cálculo da carga horária acessória 1,5 por cada aula ministrada. 

 

TABELA 2. Disciplinas ministradas por ano e turma em cursos de graduação 

de Medicina Veterinária, no período de 1991 a 2000 com o número de alunos, 

a carga horária de aulas(CHA), conforme Relatório Anual do Docente – 

RADOC 

Ano Disciplina Turma Alunos CHA 

1991 Doenças Infec.  II A 31 10 

1991 Doenças Infec.  II B 27 10 

1991 Ornitopatologia A  17 65 

1991 Ornitopatologia B 14 45 

1992 Doenças Infecc .II A 31 10 

1992 Doenças Infecc. II B 27 10 

1992 Doenças Infecc. II B1,B2,B3 27 27 

1992 Doenças Infecc. II A1,A2,A3 31 27 

1992 Ornitopatologia A  18 65 

1992 Ornitopatologia B 17 65 

1993 Doenças Infecc. II A 42 34 

1993 Doenças Infecc. II B  45 34 
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TABELA 2. Disciplinas ministradas por ano e turma em cursos de graduação 

de Medicina Veterinária, no período de 1991 a 2000 com o número de alunos, 

a carga horária de aulas(CHA), conforme Relatório Anual do Docente – 

RADOC (continuação) 

Ano Disciplina Turma Alunos CHA 

1993 Ornitopatologia A 15 45 

1993 Ornitopatologia B  14 45 

1994 Doenças Infecc. II A 39 32 

1994 Doenças Infecc. II B 32 32 

1994 Ornitopatologia A 19 90 

1994 Ornitopatologia B 10 45 

1995 Doenças Infecc.II A 47 32 

1995 Doenças Infecc. II B 37 32 

1995 Ornitopatologia A 16 45 

1995 Ornitopatologia B 15 45 

1997 Ornitopatologia A 16 45 

1997 Ornitopatologia B 3 45 

1997 Doenças Infecc.II A 7 60 

1997 Saúde Pública A 27 64 

1998 Saúde Pública B 35 64 

1998 Doenças Infecc.II A 27 4 

1998 Saúde Pública A 34 64 

1998 Doenças InfecII B 29 4 

1998 Doenças Inf. Paras A 69 172 
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TABELA 2. Disciplinas ministradas por ano e turma em cursos de graduação 

de Medicina Veterinária, no período de 1991 a 2000 com o número de alunos, 

a carga horária de aulas(CHA), conforme Relatório Anual do Docente – 

RADOC (continuação) 

Ano Disciplina Turma Alunos CHA 

1999 Saúde Pública A 22 42 

1999 Saúde Pública B 28 42 

1999 Saúde Pública C 21 42 

1999 Ornitopatologia D 1 45 

1999 Saúde Pública A 22 26 

1999 Saúde Pública B 28 39 

1999 Doenças Infecciosas A 34 15 

1999 Doenças Infecciosas B 31 15 

2000 Doença Infecciosa I A 26 72 

2000 Doença Infecciosa I B 21 72 

2000 Doença Infecciosa I C 23 72 

2000 Ornitopatologia A 5 58 

2000 Saúde pública A 21 19 

2000 Saúde pública B 28 19 

2000 Saúde pública C 20 19 

2000 Doenças Inf. Parasi. B 30 45 

 Total   1.211 2.073 

 

 Neste período, Valéria de Sá Jayme foi contratada como professora 

e a disciplina Saúde Pública foi realocada para o Departamento de Doenças 

Inspeção de Carnes Leite e Derivados. Creio que foi em 1997 o início de uma 
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nova grade do currículo do Curso de Medicina Veterinária  e, neste período 

ou no final desta década, o número de vagas do Curso de Medicina Veterinária 

foi ampliado de 76 para 100 e o regime de crédito passou de anual para 

semestral. Na Tabela 3 estão registrados o número de alunos por turma e a 

carga horária ministrada. Para cada hora aula ministrada considera-se 1,5 de 

carga horária acessória para preparar aula,  elaborar e corrigir provas e 

atender alunos. 

TABELA 3. Disciplinas ministradas por ano e turma em curso de graduação 

de Medicina Veterinária no período de 2001 a 2010 com o número de alunos, 

a carga horária de aulas, conforme Relatório Anual do Docente – RADOC 

Ano  Disciplinas  Turmas  No alunos Carga horária 

2001 Doenças Infecciosa II A  26 46 

2001 Doenças Infecciosa II B 17 46 

2001 Doenças Infecciosa II C 25 46 

2001 Doenças Inf. Paras. D 1 46 

2001 Saúde Pública A 26 18 

2001 Saúde Pública B 22 18 

2001 Saúde Pública C 25 18 

2001 Doenças Infec. e Paras. C 1 44 

2002 Doenças Infecciosa II A  26 91 

2002 Doenças Infecciosa II B 32 91 

2002 Doenças Infecciosa II C 26 78 

2002 Saúde Pública A 25 16 

2002 Saúde Pública B 26 16 

2002 Saúde Pública C 22 16 



21 

  

TABELA 3. Disciplinas ministradas por ano e turma em curso de graduação 

de Medicina Veterinária no período de 2001 a 2010 com o número de alunos, 

a carga horária de aulas, conforme Relatório Anual do Docente – RADOC 

(continuação) 

Ano  Disciplinas  Turmas  No alunos Carga horária 

2003 Doenças Infecciosa II A  38 90 

2003 Doenças Infecciosa II B 34 90 

2003 Doenças Infecciosa II C 34 90 

2003 Doenças Inf. e Paras. D 2 48 

2003 Saúde Pública A 28 7 

2003 Saúde Pública B 34 7 

2003 Saúde Pública C 32 7 

2004 Doenças Infecciosa II A  35 52 

2004 Doenças Infecciosa II B 34 52 

2004 Doenças Infecciosa II C 34 52 

2004 Saúde Pública A 36 4 

2004 Saúde Pública B 37 4 

2004 Saúde Pública C 38 4 

2005 Doenças Infecciosa II A  33 72 

2005 Doenças Infecciosa II B 34 72 

2005 Doenças Infecciosa II C 38 72 

2005 Doenças Infecciosa II D 5 62 

2005 Saúde Pública A 34 4 

2005 Saúde Pública B 35 4 
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TABELA 3. Disciplinas ministradas por ano e turma em curso de graduação 

de Medicina Veterinária no período de 2001 a 2010 com o número de alunos, 

a carga horária de aulas, conforme Relatório Anual do Docente – RADOC 

(continuação) 

Ano  Disciplinas  Turmas  No alunos Carga horária 

2005 Saúde Pública C 35 4 

2006 Doenças Infecciosa II A 25 72 

2006 Doenças Infecciosa II B 25 72 

2006 Doenças Infecciosa II C 24 72 

2006 Doenças Infecciosa II D 2 48 

2006 Saúde Pública A 29 4 

2006 Saúde Pública B 34 4 

2006 Saúde Pública C 28 4 

2007 Doenças Infecciosa II A 33 64 

2007 Doenças Infecciosa II D 2 52 

2007 Doenças Infecciosa II C 30 64 

2007 Saúde Pública A 31 4 

2007 Saúde Pública B 25 4 

2007 Saúde Pública C 23 4 

2007 Produção e Sanidade Aves A 26 56 

2007 Produção e Sanidade Aves B 20 56 

2008 Produção e Sanidade Aves A 9 96 

2008 Produção e Sanidade Aves B 29 96 

2008 Produção e Sanidade Aves A 21 48 
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TABELA 3. Disciplinas ministradas por ano e turma em curso de graduação 

de Medicina Veterinária no período de 2001 a 2010 com o número de alunos, 

a carga horária de aulas, conforme Relatório Anual do Docente – RADOC 

(continuação) 

Ano  Disciplinas  Turmas  No alunos Carga horária 

2008 Produção e Sanidade Aves B 25 48 

2008 Produção e Sanidade Aves C 6 32 

2008 Doenças Infecciosa II D 3 52 

2009 Produção e Sanidade Aves A 11 48 

2009 Produção e Sanidade Aves B 27 48 

2009 Produção e Sanidade Aves A 20 48 

2009 Produção e Sanidade Aves B 21 48 

2009 Produção e Sanidade Aves C 5 32 

2009 Medicamentos em cond,  B 19 4 

2010 Produção e Sanidade Aves A 19 48 

2010 Produção e Sanidade Aves B 19 48 

2010 Produção e Sanidade Aves C 2 48 

2010 Produção e Sanidade Aves A 31 48 

2010 Produção e Sanidade Aves B 27 48 

2010 Ornitopatologia  A 14 32 

 Total  1.595 2.839 

 

Neste novo regime, ou melhor com a nova mudança da grade 

curricular o conteúdo de Doenças Infecciosas II foi novamente alterado. Foi 

criada uma nova disciplina Produção e Sanidade das Aves onde se incorporou 

o conteúdo de doenças das aves. Nesta disciplina procurou-se associar os 
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diferentes sistemas de produção com as doenças. Produção e Sanidade das 

Aves foi oferecida a partir de 2007 e a disciplina ornitopatologia foi inserida 

como eletiva ou optativa. Esta disciplina eletiva tem 50% do conteúdo em 

atividades práticas e somente os alunos que se interessam pela área se 

matriculam. 

Além destas disciplinas ministradas no curso de Medicina 

Veterinária, ministro, com a criação do curso de Zootecnia, juntamente com 

professores do Setor de Preventiva, as disciplinas Princípios de 

Biossegurança Aplicados a Produção Animal e Programas de Biossegurança 

Aplicados a Produção Animal. Na Tabela 4 estão discriminadas as disciplinas 

no curso de graduação no período de 2011 a 2014, tanto do curso de Medicina 

Veterinária como Zootecnia.  

 

TABELA 4. Disciplinas ministradas por ano, por cursos de graduação, 

turmas, no período de 2011 a 2014 com número de alunos, carga horária de 

aulas e curso, conforme Relatório Anual do Docente – RADOC 

Ano  Disciplina  Curso  Turma Alunos Carga 

horaria 

2011-1ºsem Produção e Sanidade Aves Vet. A  14 46 

2011-1ºsem Produção e Sanidade Aves Vet. B  27 46 

2011-2ºsem Produção e Sanidade Aves Vet. A  32 46 

2011-2ºsem Produção e Sanidade Aves Vet. B  28 46 

2011-2ºsem Ornitopatologia Vet. A  13 32 

2012-1ºsem Produção e Sanidade Aves Vet. A  16 52 

2012-1ºsem Produção e Sanidade Aves Vet; B  21 52 
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TABELA 4. Disciplinas ministradas por ano, por cursos de graduação, 

turmas, no período de 2011 a 2014 com número de alunos, carga horária de 

aulas e curso, conforme Relatório Anual do Docente – RADOC (continuação) 

2012-1ºsem Sáude Pública Vet.  A  20 12 

2012-1ºsem Zoonoses  Orig. Micótica Vet. A  30 2 

2012-2ºsem Produção e Sanidade Aves Vet. A  21 52 

2012-2ºsem Produção e Sanidade Aves Vet. B 25 52 

2012-2ºsem Produção e Sanidade Aves Vet. C 4  

2012-2ºsem Príncipios de Biossegurança Zoot.  B  1 10 

2013-1ºsem Produção e Sanidade Aves Vet.  A  15 56 

2013-1ºsem Produção e Sanidade Aves Vet.  B  18 56 

2013-1ºsem Ornitopatologia Vet. A 12 32 

2013-1ºsem Programas de Biossegurança Zoot.  A 29 4 

2013-2osem Produção e Sanidade Aves Vet.  A 27 56 

2013-2osem Produção e Sanidade Aves Vet.  B 26 56 

2013-2osem Princípios de Biossegurança Zoot. A 19 8 

2014-1ºsem Produção e Sanidade Aves Vet.  A 19 40 

2014-1ºsem Produção e Sanidade Aves Vet.  B 30 40 

2014-1ºsem Programas de Biossegurança Zoot. A 16 4 

2014-2osem Produção e Sanidade Aves Vet.  A 29 40 

2014-2osem Produção e Sanidade Aves Vet. B 17 40 

2014-2osem Príncipios de Biossegurança Zoot. A 26 8 

2014-2osem T.Esp. Produção Animal Vet. A 5 32 

 Total   540 920 
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Mesmo exercendo minhas atividades de docente em uma área não muito 

atrativa e requisitada pelos alunos, considerando, ainda a complexidade de 

ministrar aulas teóricas e práticas ao longo destes anos, tenho a percepção 

de ter contribuído para a formação de gerações de profissionais, com muitos 

deles sendo meus colegas de trabalho, inclusive meus superiores. 
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V-ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO NA GRADUAÇÃO 

 

 

Orientar é guiar ou nortear alguém sobre alguma coisa. O orientado 

e orientador necessitam possuir afinidades para se obter sucesso na tarefa 

proposta. Ser o guia de um estudante é uma responsabilidade muito grande, 

pois além de se realizar uma determinada tarefa, o orientado mira nas 

atitudes e modo de ser do orientador e isto pode ter repercussão na sua vida 

profissional. 

A orientação a estudantes do curso de Medicina Veterinária no 

início de minha vida de docência foi inexpressiva, o que pode ser explicado 

pela minha inexperiência, pela falta de estrutura física e recursos materiais 

desta Instituição. Acrescento, ainda, que, no início de minha carreira, não 

existia a disciplina Estágio Curricular Obrigatório e somente os alunos que  

tinham interesse pela área de doenças infecciosas estagiavam no Laboratório 

de Bacteriologia ou mesmo no Laboratório de Doenças de Aves.  

Nesses laboratórios sob minha responsabilidade, orientei muitos 

alunos do curso de Medicina Veterinária, em estágios extracurriculares, 

curriculares, em trabalhos acadêmicos, nas atividades de rotina e de 

pesquisa,  no laboratório com o acompanhamento e ajuda da técnica de 

laboratório Maria Aparecida da Costa Batista durante 30 anos. 

As orientações foram realizadas em técnicas e procedimentos 

microbiológicos: preparação de vidrarias (lavagem, secagem, esterilização e 

montagem); preparação de meios de cultura e protocolos de isolamento e 

identificação de bactérias patogênicas de interesse em saúde animal, tanto 

de bactérias aeróbicas Gram negativas como Gram positivas, e testes de 

suscetibilidade aos antimicrobianos.  
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Orientei, ainda, alunos nas atividades desenvolvidas no Laboratório 

de Doenças das Aves, que consistiram no atendimento a criadores de aves ou 

mesmo a médicos veterinários e zootecnistas. Neste laboratório, os alunos 

auxiliavam no preenchimento da ficha clínica, na execução de necrópsias, 

identificação de lesões, coleta de amostras, diagnóstico anatomopatológico e 

orientação aos criadores sob tratamento e medidas higiênica sanitárias 

aplicáveis a cada caso; na realidade se fazia estudo de casos.  

A orientação em estágio curricular obrigatório constou em 

estabelecer as principais atividades que deveriam ser desenvolvidas, em 

acordo com o supervisor do campo de estágio, acompanhar sua desenvoltura, 

criatividade, responsabilidade, além de orientar a confecção do trabalho final 

do curso de acordo com as normas estabelecidas no Manual editado pela 

Coordenação de Estágio.  

No decorrer de minha vida docente, orientei alunos de diferentes 

regiões do Brasil e até de outros Países em várias atividades relacionadas à 

Medicina Veterinária. Após a inserção na grade curricular do Estágio 

Curricular Obrigatório tive minha participação como Coordenadora de 

Extensão e Estágio, e, quando conjuntamente com os prof. Francisco de 

Carvalho Dias Filho e Luiz Augusto Batista Brito e a professora Geisa Fleury 

Orsine foi estruturada a disciplina Estágio Curricular Obrigatório. Foi um 

passo relevante para nossa Escola, pois nossos estudantes se beneficiaram 

de um visão prática do que aprenderam nas salas de aula.  

Tive oportunidades de orientar aproximadamente 100 alunos nas 

diversas atividades e níveis que são atribuídos a médicos veterinários e 

zootecnistas, tais como: diagnóstico laboratorial, clínica de pequenos, 

doenças infecciosas de aves, bovinos e suínos, produção de frangos de corte 

e produção de ovos, em inspeção de matadouros de aves, controle de 

qualidade de alimentos, tecnologia e processamento de produtos avícolas.  
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Apresento em ordem cronológica o ano e os nomes dos alunos que 

orientei em monitoria. Os monitores sempre foram selecionados por 

disciplina, sendo um aluno por disciplina, e os professores da disciplina 

disputavam os mesmos. 

 

1. Em 1989, orientei Lúcia Tobias Campello Silva em Doenças 

Infecciosas, e com enfoque nas atividades de doenças das aves. 

 

2. Em 1995, orientei o aluno André Luiz Pereira Almeida na 

disciplina Doenças Infecciosas com maior enfoque nas atividade de aula 

prática de doenças bacterianas de bovinos. 

 

3. Em 1996 orientei a aluna Patrícia Tirone Melo principalmente nas 

atividades de aulas práticas de doenças das aves.  

 

4. Em 1997 orientei a aluna Fabiana Silva Lima principalmente nas 

atividades de aulas práticas de doenças das aves.  

 

5. Em 1998 orientei a aluna Adriana da Rocha Silva principalmente 

nas atividades de aulas práticas de doenças bacterianas. 

 

6. Em 1998 orientei o aluno Maxwell Martins Ribeiro nas atividades 

de aulas práticas em doenças bacterianas 

 

7. Em 2000 orientei a aluna Polyana Ferreira Arruda 

principalmente nas atividades de aulas práticas de doenças das aves. 
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8. Em 2001 orientei a aluna Dunya Mara Cardoso Moraes 

principalmente nas atividades de aulas práticas de doenças das aves. 

 

9. Em 2001 orientei a aluna Polyany Roncolato Louly principalmente 

atividades didáticas práticas de doenças das aves. 

 

10. Em 2002 orientei o aluno Leonardo França principalmente nas 

atividades didáticas práticas de doenças das aves. 

 

Além das atividades descritas os alunos que foram meus monitores 

auxiliavam nas correções de trabalhos e atendiam os outros professores da 

disciplina. 

Além dos dez monitores orientei nove bolsistas de trabalho que 

foram voluntários e 49 alunos no Estágio Curricular Obrigatório (Quadros 

1,2,3 e 4), em diferentes áreas da Medicina Veterinária de acordo com o 

Relatorio Anual de Docentes(RADOC).  

 

QUADRO 1. Relação dos alunos orientados na graduação, tipo de 

orientação e área entre 1987 e 1990, conforme RADOC 

Ano Nome dos alunos Tipo de orientação Área  

1987 Iolanda Aparecida Nunes Bolsistas voluntários Bacteriologia  

1987 Marcelo V. Meireles Bolsistas voluntários Doenças de aves 

1988 Lúcia Tobias Campello Silva Bolsistas voluntários Bacteriologia 

1989 Nelson K. Haga Bolsistas voluntários Bacteriologia 

1989 Cleonaldo Tomas de Freitas Bolsistas voluntários Bacteriologia 

1990 Nelso K. Haga Bolsista trabalho Doenças de aves 

1990 Luciene Borges Gomes Bolsista Trabalho Bacteriologia 
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QUADRO 2. Relação dos alunos orientados na graduação, tipo de orientação 

e área entre 1993 e 1999, conforme RADOC  

Ano Nome dos alunos Tipo de orientação Área /local  

1993 Everton Oliveira Batista Estágio curricular Cooperativa 

1993 Ricardo César dos Passos Estágio curricular Cooperativa 

1993 Antônio César Simionato Estágio curricular Cooperativa 

1993 Wilson Damiani Estágio curricular Clínica pequenos 

1993 Gisele Cecilio Guimarães  Estágio curricular Clinica  pequenos 

1994 Flávia Cotrin Cury Estágio curricular Hipodrómo 

1994 Gislene A. Nascimento Estágio curricular Produção de aves 

1994 Ana Cristina de F. Sousa Estágio curricular Clínica  pequenos 

1996 Maria Aparecida S. Melo Estágio curricular Avicultura  

1996 Sérgio Moreira Estágio curricular ** 

1996 Fernanda R. T. Rocha Estágio curricular Doenças de aves 

1997 Fabiana Silva Lima Estágio curricular Doenças de aves 

1997 Ana Paula T. A. Costa Estágio curricular Avicultura 

1997 Michele Labossierie Estágio curricular Incubatório 

1997 Dales Monteiro Batista  Estágio curricular ** 

1997 Euler Brasil dos Passos  Estágio curricular Clinica  

1998 Carlos José Pinto Júnior Estágio curricular Zoológico  

1998 Alexandre A.N. Silva Estágio curricular Zoológico 

1998 Bruno Baiochi Estágio curricular ** 

1999  Janiara Marafon Estágio curricular Avicultura  

1999 Karina Andreia Lemes Estágio curricular Laboratório 

1999 Ana Caúdia Campos Silva Estágio curricular Avicultura  

1999 Luciano Almeida Estágio curricular ** 

legenda **área não identificada 
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QUADRO 3. Relação dos alunos orientados na graduação, tipo de orientação 

e área entre 2001 e 2010, conforme RADOC 

Ano Nome dos alunos Tipo de orientação Área  

2001 Polyana Roucolato Louly Estágio curricular Produção frango 

2001 Marcella N. Nascimento Estágio curricular Produção frango  

2001 Cristine S. S. Cysneiros Estágio curricular Matrizeiro 

2002 Luciano Tenut L. Resende Estágio curricular Lab. Hertape  

2002 Leticia Marinho Silva Estágio curricular HospitalVeterinário  

2003 Claúdio Rodrigues Perigo Estágio curricular Clínica pequenos 

2003 Odimar N. O. Júnior Estágio curricular Produção de frango  

2003 Alessandra G. França Estágio curricular Lab. Doenças aves 

2004 Larissa Nubia Alves Estágio curricular Lab. Hertape  

2004 Leandro da Silva Chaves Estágio curricular Produção de frango 

2005 Ângelo L.  Castro Basile Estágio curricular Clínica  pequenos  

2005 Leandro de Oliveira Dias Estágio curricular Manejo frango  

2006 Gracinda Mariana Calaça Estágio curricular Abatedouro frango 

2006 José Carlos F. Júnior, Estágio curricular Zoológico 

2007 Dunya Mara C. Moraes Estágio extra cur. Lab. doenças aves  

2008 Juliana B. Alcântara Estágio curricular Inspeção de aves  

2008 Tatyane Penha Sales Estágio curricular Abatedouro frango 

2008 Tiago Vieira Del Acqua Estágio curricular Lab bacteriologia 

2009 Ana Caroline  S. Barnabé Estágio curricular Produção frango 

2010 Angélica Ribeiro Araújo Estágio curricular Laticínio  

2010 Joelma Gomes  Oliveira Estágio curricular Doenças de aves 
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QUADRO 4. Relação dos alunos orientados na graduação, tipo de orientação 

e área entre 2011 e 2014, conforme RADOC 

Ano Nome dos alunos Tipo / orientação Área  

2011 Barbara de Paiva Mota Estágio curricular Produção suínos 

2012 Samantha Verdi Figueira Estágio curricular Sanidade de aves 

2012 Marcus de Lima Júnior Estágio curricular Produção frango 

2013 Mohana Dias das Neves Bolsita trabalho Lab.bacteriologia 

2013 Jayene R. Monteiro Silva Estagio curricular Lab. de doença 

2014 Cinthia L, R. Gonçalves Estágio curricular Lab.doenças aves 

2014 Marcus V. Pereira da Silva Bolsista trabalho Lab. Bacteriologia 

 

Também orientei 15 alunos (Quadro 5) com bolsas de apoio técnico 

(ATP-B) do EDITAL MCT/CNPQ/MAPA/SDA Nº 64/2008 - AÇÕES DE 

DEFESA. Cada aluno auxiliava nas atividades pertinentes aos sub-projetos 

que estavam sendo desenvolvidos pelos meus orientados de mestrado ou 

doutorados, conforme registrado no Curriculum Lattes. 

 

QUADRO 5. Relação dos alunos orientados com bolsas de apoio técnico, 

conforme registrado no Curriculum Lattes 

Ano Aluno Atividade 

2009 Dayana de Andrade Batista Pesquisa Salmonella 

2009 Itallo Conrado S. de Araújo Preparação de meios 

2009 Thatiane Abreu de Castro Lavagem de vidrarias 

2010-2012 Svetlana Ferreira Lima Bacteriologia 

2010-2011 Thiago Dias Matias. Pequisa de E.coli e Salmonella 
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QUADRO 5. Relação dos alunos orientados com bolsas de apoio técnico, 

conforme registrado no Curriculum Lattes ( continuação) 

Ano Aluno Atividade 

2010 Samantha Verdi Figueira. Doenças de aves 

2011 Gracinda Maria Calaça Pesquisa Salmonella 

2011 Andre Ribeiro Fayad Pesquisa de E. coli 

2011-2012 Cinthia Lorena R. Gonçalves Preparação de meios 

2011 Maria Eduarda Leme Paniago Pesquisa Staphylococcus 

2011-2012 Luana Nice da Silva Oliveira Pesquisa E. coli/ antibiograma 

2011 Marcos de Lima Júnior. Doenças de aves 

2011 Thaynara Tatielly Oliveira. Pesquisa de E. coli 

2012 Giovana Colnaghi Abdalla Pesquisa Salmonella  

2012 Thiago Gonçalves Quaresma Esterilização meios/ vidrarias 

 

 

Após concluir o doutorado tive a oportunidade de participar do 

Programa de Iniciação Científica, PIBIC e PIVIC, orientando alunos 

interessados em pesquisas e com bom desempenho acadêmico.  

A iniciação em pesquisa trouxe grandes desafios para mim. Recebi 

alunos que possuiam boas notas, se destacavam na turma, no entanto os 

conhecimentos em desenvolver um projeto de pesquisa eram mínimos. A 

maioria deles não possuia noções básicas de redação de um trabalho 

científico.  

Acrescento que isto é muito gratificante, pois ao término da bolsa 

constatei o crescimento de cada aluno em realizar pesquisas bibliográficas, 

executar as atividades e ter noções básicas de redigir e apresentar o 

trabalho de conclusão. 
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Abaixo listo o nome com o título do trabalho desenvolvido, se era 

bolsita voluntário (PIVIC) ou não (PIBIC) e o ano que o aluno inciou o 

desenvolvimento de seu trabalho. 

 

1. CAISSA DE OLIVEIRA DIAS. Avaliação da qualidade da 

bacteriológica de ovos de granjas comerciais. PIVIC. 2006. 

 

2. PEDRO MORAES REZENDE. Avaliação microbiológica das mãos, 

orofaringe e narinas dos manipuladores de ovos em granjas comerciais. PIBIC. 

2006.  

 

3. HÉRIKA XAVIER DA COSTA. Rendimento de incubação e 

mortalidade embrionária de ovos de peru. PIVIC. 2007. 

 

4. JULIANA BONIFÁCIO DE ALCÂNTARA. Utilização de ácidos 

orgânicos na ração de frangos de corte desafiados via inglúvio com Salmonella 

Tiphymurium ao primeiro dia de vida e via ração aos sete dias. PIVIC. 2007. 

 

5. NATHÁLIA BRAGATO. Efeitos da lactulose em frangos de 

corte inoculados experimentalmente com SalmonellaTyphimurium. PIVIC. 

2009. 

 

6. PAULA COSTA ARIZA. Patogênese de Salmonella Enteritidis e 

controle pelo uso da lactulose em perus inoculados experimentalmente. 

PIVIC. 2009. 
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7. ANGÉLICA RIBEIRO ARAÚJO. Utilização de ácidos orgânicos 

na ração de frangos de corte desafiados via inglúvio com Salmonella. PIBIC. 

2009. 

 

8. ANA CAROLINE DE SOUZA BARNABÉ. Avaliação da saúde 

intestinal em frangos de corte desafiados com SalmonellaTyphimurium e 

tratados com lactulose. PIBIC. 2009. 

 

9. MARIANA ALVES MESQUITA.Quantificação de bactérias 

intestinais e pH em conteúdos de inglúvio e cólon-ceco de perus inoculad 

conteúdos de inglúvio e cólon-ceco de perus inoculados experimentalmente 

comSalmonella Enteritidis e lactulose. PIBIC. 2009  

 

10. THIAGO DIAS MATIAS. Perfil genético de E. coli isoladas em 

abatedouros e ambientes criatórios de frango de corte. PIBIC. 2011.  

 

11.  MARIA EDUARDA LEMES PANIAGO  Detecção de genes de 

virulência de Escherichia coli isoladas de aves doentes com determinação do 

perfil de resistência aos antimicrobianos. PIBIC, 2013. 

 

12. CAMILA DOS SANTOS GASPARINI. Quantificação de 

Salmonellae Escherichia coli em excretas de frangos inoculados 

experimentalmente com Salmonella Enteritidis e ácido butírico encapsulado 

na ração.  PIBIC. 2014.  
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VI-ATIVIDADES DE ENSINO NA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

VI.1-Curso de Especialização 

 

Participei do curso Lato Sensu, nível de Especialização “Inspeção e 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal”, ministrando o módulo referente 

a doenças das aves da disciplina Inspeção e Tecnologia de Produtos de 0rigem 

Animal. Nesta disciplina, que é oferecida a médicos veterinários que 

trabalham em inspeção e em controle de qualidade de alimentos, são 

abordadas as doenças de aves que podem determinar condenação de carcaças 

nos abatedouros. A disciplina também oferece uma visão das enfermidades 

envolvidas no Programa Nacional de Sanidade Avícola, pois as ações de 

vigilância destas enfermidades são apoiadas pelo Serviço de Inpecção no 

momento do abate. 

Em 2007 ministrei no Curso de Especialização Inspeção Tecnologia  

de Produtos de 0rigem Animal a disciplina Inspeção e Tecnologia de Produtos 

de 0rigem Animal para 18 alunos com carga horária de 10 horas.  

Em 2008, ministrei novamente no Curso de Especialização Inspeção 

Tecnologia  de Proutos de 0rigem Animal a disciplina Inspeção e Tecnologia 

de Produtos de 0rigem Animal para 18 alunos com carga horária de 10 horas  

Em 2009 ministrei no Curso de Especialização Inspeção Tecnologia  

de Proutos de 0rigem Animal a disciplina Inspeção e Tecnologia de Produtos 

de 0rigem Animal para 19 alunos com carga horária de 06 horas. 

Em 2010 ministrei no Curso de Especialização Inspeção Tecnologia  

de Proutos de 0rigem Animal a disciplina Inspeção e Tecnologia de Produtos 

de 0rigem Animal para 19 alunos com carga horária de 10 horas. 
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Em 2011 ministrei no Curso de Especialização Inspeção Tecnologia  

de Produtos de 0rigem Animal a disciplina Inspeção e Tecnologia de Produtos 

de 0rigem Animal para 25 alunos com carga horária de 32 horas. 

As orientações em cursos de Lacto senso ocorreram em dois cursos 

oferecidos pela Escola de Veterinária e Zootecnia: Zootecnia e Higiene, 

Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal  

Além desses dois cursos orientei duas alunas no curso do Qualittas 

- Instituto de Pós-Graduação: Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem 

Animal.  

Orientei a maioria de meus alunos na área que tenho me dedicado 

desde quando entrei nesta Escola. Listo abaixo os alunos orientados, o curso, 

o título da monografia e o ano de conclusão. 

 

1. PATRICIA TIRONE ROCHA. Especialização em Zootecnia. 

Ruminantes e Monogástrico. “ Manejo de frango de corte”.  1998.  

 

2. MARCELA NOGUEIRA. Especialização em Zootecnia de 

Ruminantes e Monogástricos “Métodos de Controle de Coccidiose”. 2002. 

 

3. CRISTINE GEBRIM FRANCO. Especialização em Higiene, 

Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem ínimal. “Inspeção de ovos: 

aspectos microbiológicos e fisico-químicos de ovos lavados e não lavados 

oferecidoes no Estado de Goiás”. 2005. 

 

4. CARINA ANDREA DE SÁ COSTA. Especialização em Higiene, 

Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal. “Salmonella sp. e 

Escherichia coli em carnes e miúdos de frangos e ovos de galinha”. 2008. 
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5. PATRICIA DUARTE DE MORAES. Especialização em Higiene, 

Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal. 2009. 

 

6. PERCÍLIA FLÁVIA M.DA COSTA TORRES. Especialização em 

Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal. ”Importância da 

Salmonella sp. e Campylobacter spp. como patógenos veiculados pela carne de 

frango”. 2009. 

 

7. ANDREIA DE MORAES CARVALHO. Especialização em Clinica e 

Cirurgia de Aves Selvagens - Qualittas - Instituto de Pós-graduação. 

“Investigação de bactérias da família Enterobacteriaceae em Tupinambis 

merianae (Squamata, Teiidae) de cativeiro com perfil de resistência a drogas 

antimicrobianas”. 2010. 

 

8. ADRIANA AGUIAR OLIVEIRA. Especialização em Higiene, 

Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal. “Avaliação das 

principais causas de condenação ao abate de aves em matadouros frigoríficos 

registrados no Serviço de Inspeção Federal – SIF”. 2012. 

 

9. TATIANE MARTINS ROCHA. Especialização em Higiene, 

Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal. “Infecções 

extraintestinais e resistência a antimicrobianos de Escherichia coli em 

frango de corte”. 2012. 

 

10. RICARDO ANTÔNIO DOS SANTOS. Especialização em 

Higiene, Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal.”Miopatia 

dorsal cranial em frangos de corte”. 2012. 
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11. GUILHERME SÁVIO MENDONÇA. Especialização em Higiene, 

Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal.” Contaminação de 

carcaça de frango por Salmonellasp. em abatedouro de aves e perfil de 

resistência antimicrobiana”. 2012. 

 

12. NADIA PALES MACHADO. Especialização em Higiene, Inspeção 

e Tecnologia de Produtos de Origem Animal. “Principais condenações de 

carcaças de perus (Meleagris gallopavo) e possíveis causas de aerossaculite” 

2013. 

 

13. ANGÉLICA RIBEIRO ARAÚJO. Especialização em Higiene e 

Inspeção de Produtos de Origem Animal- Instituto Qualittas de Pós-

graduação “Principais fontes de contaminação de Salmonella sp. para frangos 

de corte no ambiente de produção e operações pré-abate”. 2013. 

 

Após a criação da Residência Médico – Veterinária, em 2010,  

ofereci Treinamento em Serviço Médico Veterinário para dois alunos aos 

quais dediquei uma carga horária de 30 horas no ano. 

Em 2011 ofereci Treinamento em Serviço Médico Veterinário para 

13 alunos de Residência Médica no Laboratório de Bacteriologia com uma 

carga horária de 99 horas no ano. E ainda acompanhei Seminários em 

Residência Médico Veterinário para 16 alunos com uma carga horária de 8,00 

horas/aula. 

Em 2012 ofereci Treinamento em Serviço Médico Veterinário para 

16 alunos de Residência Médica em diagnóstico Bacteriológico com uma carga 

horária de 99 horas no ano. 

Após concluir o Doutorado, solicitei meu credenciamento junto ao 

programa de Pós-Graduação em Ciência Animal onde colaboro com outros 
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professores na disciplina Seminários Aplicados em Sanidade Animal, Higiene 

e Tecnologia. Além desta disciplina, que tenho coordenado nos últimos quatro 

anos, ofereço, a cada dois anos, a disciplina Prática Laboratorial de Doenças 

das Aves com uma carga horária de 45 horas. E coordenei ou auxiliei de 

acordo com a oportunidade disciplinas Tópicos Especiais em parcerias com os 

professores Elizabeth Gonzales e Valéria de Sá Jayme (Tabela 5). 

 

TABELA 5. Disciplinas ministradas por ano nos cursos de mestrado (M) e 

doutorado(D) do programa de Pós–Graduação em Ciência Animal, de 2007 a 

2014 com o número de alunos, carga horária, conforme Relatório Anual do 

Docente , RADOC 

Ano Nível Disciplina Alunos Carga horária 

2007 M Tópicos Sanidade Animal 5 32 

2007 M Seminários Aplicados 9 10 

2007 D Seminários Aplicados 2 10 

2008 M/D Tópicos Produção Animal 8 8 

2008 M Seminários Aplicados 13 12 

2008 D Seminários Aplicados 10 12 

2009 M Prát. Labor. Doenças Aves 7 45 

2009 D/M Prát. Labor. Doenças Aves 9 45 

2009 M Seminários Aplicados 12 10 

2009 D Seminários Aplicados 7 10 

2010 M Seminários Aplicados 8 10 
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TABELA 5. Disciplinas ministradas por ano nos cursos de mestrado (M) e 

doutorado(D) de 2007 a 2014 com o número de alunos, carga horária, do 

programa de Pós–Graduação em Ciência Animal, conforme Relatório Anual 

do Docente , RADOC (continuação) 

Ano Nível Disciplina Alunos Carga horária 

2010 D Seminários Aplicados 12 10 

2010 M Prát. Lab. Doenç Aves 3 45 

2010 D Prát. Lab. Doenç Aves 3 45 

2011 M Seminários Aplicados 9 10 

2011 D Seminários Aplicados 8 10 

2012 M Seminários Aplicados 12 10 

2012 D Seminários Aplicados 8 10 

2013 M Seminários Aplicados 8 7 

2013 D Seminários Aplicados 6 7 

2013 M Prát.Lab,Doença Aves 6 45 

2013 D Prát.Lab.Doença aves 3 45 

2014 M Seminários Aplicados 10 10 

2014 D Seminários Aplicados 10 10 

  Total 188 468 

 

O conteúdo da disciplina Prática Laboratorial em Doenças das Aves 

contempla a revisão das principais doenças das aves, estudo de casos clínicos 

teóricos e práticos, discussão de artigos, desenvolvimento de técnicas 

laboratoriais aplicadas ao diagnóstico e vigilância de doenças das aves, 

registrando que os alunos têm avaliado muito bem a disciplina, o que me leva 

a concluir que os objetivos da disciplina foram cumpridos. 
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Também orientei alunos recém graduados em Medicina Veterinária 

que receberam a bolsa de apoio técnico ( ATP-A) proveniente do projeto 

aprovado no edital MCT/CNPQ/MAPA/SDA Nº 64/2008 - AÇÕES DE 

DEFESA AGROPECUÁRIA, com as atividades desenvolvidas, como pode ser 

visualizado no Quadro 6. 

 

QUADRO 6. Relação dos alunos que receberam a bolsa de apoio técnico, (ATP-

A), conforme Curriculum Lates 

Ano Nome  Atividades desenvolvidas 

2009 Alberto Elias Marques PCR convencional 

2009 Gracinda Mariana Calaça Bacteriolog convencional Salmonella 

2009 Leila Maria Leal Parente Esterelizaçâo e preparação de meios 

2009 Paulo R. Sá da Costa Leite Esterelizaçâo e preparação de meios 

2010 Sabrina Castilho Duarte PCR em tempo real  

2010 Pedro Moraes Rezende Testes sorológicos( Elisa) 

2010 André Luís M. Carneiro Testes sorológicos( Elisa) 

2011 Sabrina Castilho Duarte. Aplicação PCR em tempo real 

2011 Paulo Roberto de Carvalho PCR convencional 

2011 Herika Xavier da Costa PCR convencional 

2011 Dunya M. Cardoso Moraes PCR em tempo real 

2011 Eliete Souza Santana PCR convencional 

2012 Thais M. Silva Freitas Testes sorológicos( Elisa) 

 

Como pode ser visualizado no Quadro 6, os treinamento em 

procedimentos e técnicas laboratorias foram diversos e evoluíram de acordo 

com o desenvolvimento do projeto. Nesta atividade, contei com a colaboração 
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do prof. Guido F. Coelho Linhares por ser um colaborador do projeto e 

especializado em diagnóstico molecular. Creio que muito aprendi e muito 

ensinamos. 

Destaco, ainda que estes alunos com bolsas de apoio técnico estiveram 

sempre acompanhando as atividades dos subprojetos que foram  

desenvolvidos por alunos de mestrado e doutorado. 

 

VI.2-Orientação de mestrado concluídas 

 

Em 2006, após meu credenciamento no curso de Pós-Graduação em 

Ciência Animal, iniciei a orientação a alunos de mestrado na área de 

concentração de Sanidade Animal, Higiene e Tecnologia de Alimentos e 

Produção Animal. As principais linhas de pesquisas abordadas estão 

relacionados a etiopatogenia e diagnóstico em doenças infecciosas envolvendo 

os patógenos de importância em avicultura, implicados na saúde animal, 

segurança alimentar e saúde pública.  

Também tenho desenvolvido protocolos experimentais com 

produtos naturais e fitoterápicos com possibilidades de substituir os 

antimicrobianos modeladores do crescimento de frangos de corte e controle 

de enteropatógenos como Salmonella e Escherichia coli. Abaixo faço a relação 

dos alunos orientados, com o período de mestrado e o título da dissertação 

aprovada. 

 

1. ELIETE SILVA E SOUZA cursou o mestrado de 01/03/2007 a 

25/07/2008, defendeu a dissertação intitulada “Controle de Salmonella em 

frango de corte Typhimurium usando a Lactulose”.  
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2.  CARLA YOKO TANIKAWA DE ANDRADE, período de 

04/08/2006 a 03/07/2008, defendeu a dissertação “ Avaliação do efeito da 

inoculção de Salmonella Enteritidis em ovos embrionados e em perus de um 

dia”. 

 

3. TATIANE MARTINS ROCHA, período de 01/01/2007 a 

24/07/2008 defendeu a dissertação intitulada “ Controle de Salmonella 

Typhimurim em frango de corte utilizando composto com ácido benzoico, 

fumárico e 2-hidroxi-metil tiobutanóico”. 

 

 

4.  RICARDO DA SILVA TEIXEIRA VIANNA, período 

01/03/2008 a 28/07/2010 defendeu a dissertação “ Inquéritos 

soroepidemiológicos em equinos da região sul do Brasil para detecção de 

anticorpos anti-flavivirus  de interesse em saúde pública” . 

 

5. DUNYA MARA CARDOSO MORAES 01/03/2008 e 30/04/2010 

defendeu a dissertação intitulada:“Fonte de infecção e do perfil de 

resistência a antimicrobianos de Salmonella sp.isoladas de granjas de frango 

de corte”. 

 

6.  ANNA CAROLINA DA COSTA, período de 01/03/2008 a 

28/02/2010,foi a única orientanda na linha de pesquisa de meu mestrado. 

Defendeu a dissertação em intitulada “Mastite subclínica: patógenos isolados 

e respectiva sensibilidade antimicrobiana, variação da contagem somática e 

fatores de risco”. 

 

7.  FERNANDA RODRIGUES MENDES, período de 01/03/2008 a 

28 /02/2010, defendeu a dissertação com o titulo “ Qualidade física, química 
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e microbiológica de ovos lavados armazenados sob duas temperaturas e 

experimentalmente contaminados com Pseudomonas aeruginosa”.)  

 

8. HILARI WANDERLEY HIDASI, período de 01/03/ 2008 a 

28/02/2010, defendeu a dissertação intitulada “Detecção de 

Enterobacteriaceae e Chlamydophila spp. em psitacídeos provenientes do 

Centro de Triagem de Animais Selvagens de Goiás” . 

 

9. GEOVANI SAN MIGUEL NASCIMENTO, período 01/03//2009 

a 28/08/2011 defendeu a dissertação intitulada “Aspectos epidemiológicos 

de Leishmaniose visceral canina nas regiões administrativas Lago Norte e 

Sobradinho II do Distrito Federal-DF”. 

 

10. DENIZARD ANDRÉ DE A. DELFINO, período 01/01/2010 a 

28/04/2011, defendeu a dissertação “Investigação epidemiológica de 

epizootia de febre amarela em primatas não humanos em Aparecida de 

Goiânia, Goiás, no período de 2010”. 

 

11.  JULIANA BONIFÁCIO DE ALCÂNTARA, período 01/03/2009 

a 28/04/2011, defendeu a dissertação com o titulo “Diagnóstico soro 

epidemiológico e molecular de Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma 

synoviae em frangos de corte”. 

 

12. ANDREA DE MORAES CARVALHO 01/03/2010  a 28/02/ 2012 

e defendeu a dissertação intitulada “Chlamydophila spp., Mycoplasma 

gallisepticum e Mycoplasma synoviae em psitacídeos (Filo: Cordata; ordem: 

Psittaformes) de diferentes cativeiros de Goiás”. 
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13.  ANA CAROLINE DE SOUZA BARNABE, em 01/03/2010 em 28 

/02/2012 defendeu a dissertação com o titulo “Aditivos fitogênicos para 

frango de corte experimentalmente inoculados com Salmonella enterica 

serovar Enteritidis”. 

 

14. FERNANDO AUGUSTO FERNANDES CORRÊA, período 

07/08/2012 a 31/11/2013, defendeu a dissertação intitulada: “Pesquisa de 

bacterias em vísceras  comestíveis de frango de corte, penas e camas de 

aviários com determinação do perfil de suscetibilidade”. 

 

15.  ANGÉLICA RIBEIRO ARAUJO, período 05/03/2012 a 

05/03/2014, defendeu a dissertação “Utilização de ácido butiríco 

encapsulado no controle de Salmonlla entérica sorovar Enteritidis emfrango 

de corte”. 

 

16. EDILON SEMBARSKI DE OLIVEIRA, período 05/03/2012 a 

05/03/2014, defendeu a dissertação intitulada” Ocorrência de Salmonella 

sp. e características físicas de poedeiras em fase de descarte”.  

 

17. ANA MARIA ALMEIDA, período 21/03/2013 a 1/08/2014, 

defendeu a dissertação “Detecção de genes de virulência e susceptibilidade 

a antimicrobianos de Escherichia coli em anseriformes”. 

 

18. SAMANTHA VERDI FIGUEIRA, período 18/03/2013 a 

1/08/2014 defendeu a dissertação “Inoculação experimental de Salmonella 

enterica sorovar Schwarzengrund em embriões e pintos de corte”. 
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19.  BÁRBARA PAIVA MOTA, período de 18/03/ 2013 a 12 

/06/2015, defendeu a dissertação “ Investigação dos efeitos do alho (Allium 

sativum L.) in natura sobre Salmonella Infantis experimentamente inoculada 

em frango de corte. 

 

Atualmente oriento dois alunos em mestrado. Uma,JAYENE 

RICARDO MONTEIRO DA SILVA, que se matriculou em 2014. Esta aluna já 

cumpriu todos os créditos, coletou as amostras em abatedouros de celulite 

de frango de corte e de salpingite de poedeiras, fez a parte bacteriológica e 

estando determinando os principais genes de virulência de seus isolados.  

O outro aluno THIAGO DIAS MATIAS se matriculou em 2015  

está cursando as disciplinas neste ano e deverá desenvolver seu trabalho com 

prebióticos em um projeto já financiado por uma empresa. 

 

VI.3-Orientação de doutorado concluídas 

 

Nas mesmas área de concentração e linhas de pesquisas orientei 

alunos que estão listados abaixo com o período e a tese defendida. 

 

1. ELIETE SILVA E SOUZA cursou o doutorado de 26/07/2008 a 

30/09/2011 edefendeu a tese Intitulada” Inoculação experimental de 

Salmonella Enteritidis em perus e controle de infecção com o uso de 

lactulose na dieta”. Parte de sua tese foi realizada na Universidade de 

Murchia- Espanha. 

 

2. FRANCISCO ANILTON ALVES ARAÚJO cursou o doutorado de 

1/03/2008 a 6/12/2011 com a tese “Inquéritos sorológicos em 
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equídeos e aves silvestres para detecção de anticorpos anti-arbovirus  

de importância em saúde pública no Brasil”. 

 

3. ALESSANDRO PECEGO MARTINS ROMANO, período 01/01/2010 a 

30/06/2012 defendeu a tese intitulada: ”A vigilância de primatas não 

humanos e a febre amarela silvestre no Brasil”. 

 

 

4. HILARI WANDERLEY HIDASI, período de 01/03/2010 a 

28/02/2013 com a tese defendida e aprovada intitulada “Detecção de 

Salmonella sp., Mycoplama spp. e Escherichia coli de aves sinantrópicas 

da região metropolitana de Goiânia- Goiás”. 

 

5. TATIANE MARTINS ROCHA, período de 01/03/2010 a 31/12/2013 

defendeu a tese intitulada “Genes de virulência em Escherichia coli  

isoladas de frango de corte de criações industriais e alternativas “. 

 

6. FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA, período de 01/03/2010 a 

27/06/2014 defendeu a tese intitulada “ Investigação de 

Salmonellasp. em amostras de suínos abatidos sob inspeção e 

determinação de seu perfil de resistência aos antimicrobianos”. 

 

7. DUNYA MARA CARDOSO MORAES 01/03/2011 e 30/04/2014 

defendeu a tese intitulada:“ Salmonella sp. isoladas em granjas de 

postura de corte”. 

 

Atualmente, sob minha orientação, estão oito alunos cursando 

doutorado, listado abaixo: 
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1. GISELE MENDANHA NASCIMENTO ingressou em 

05/03/2012, encontra-se na fase de redação e com defesa prevista para 

dezembro 2015 . Desenvolveu o projeto intitulado: “Avaliação dos efeitos da 

Curcuma longa sobre o trato gastrintestinal e parâmetros sanguíneos em 

frangos de corte inoculados com Salmonella enterica sorovar Typhimurium”.  

 

2. POLYANNA DA SILVA FERREIRA ingressou em 18/03/2013, 

esta em fase de redação e desenvolveu o projeto “Utilização de extrato 

etanólico de castanha de caju. no controle da Salmonella Schwarzengrund em 

embriões e frangos de corte experimentalmente inoculados” com defesa 

prevista para fevereiro de 2016 

 

3. ANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA ingressou no 2º semestre 

em 01/08/ 2014, com defesa prevista para fevereiro de 2017. Desenvolverá 

o trabalho intitulado “ Determinação dos perfis genéticos de E.coli isoladas 

de diferentes espécies de aves”, em parceria com a EMBRAPA de SUINOS e 

AVES em Concordia-SC. 

 

4. SAMANTHA VERDI FIGUEIRA ingressou no 2º semestre em 

01/08/2014, com defesa prevista para fevereiro de 2017 e deverá 

desenvolver o trabalho intitulado “Determinação de genes de virulência de 

Salmonella e a capacidade expressar sua patogenicidade em embriões e 

pintainhas de postura.” 

 

5. ANGELICA RIBEIRO ARAÚJO ingressou no 1º semestre em 

26/02/ 2014 e com defesa prevista para fevereiro de 2017 com o trabalho 

“Utilização de extrato etanólico de resíduos de jabuticaba no controle da 
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Salmonella Heidberg em embriões e frangos de corte experimentalmente 

inoculados”  

 

6. RENATO CLINI CERVI ingressou no 1º semestre em 01/08/ 

2014, com defesa prevista para fevereiro de 2017 e deverá o projeto 

intitulado” Efeitos da contaminação por enterobacterias na qualidade e 

características reológicas em diferentes períodos de armazenamento para 

ovos de emas ( Rhea americana) 

 

7. THIAGO SOUZA AZEREDO BASTO ingressou em 2015, com 

defesa prevista para fevereiro de 2018 e desenvolverá o projeto “Genes de 

resistência de Salmonella e perfil de sensibilidade aos antimicrobianos em 

Enterobacteriacea de pombos domésticos”  

 

8. SILVANIA ANDRADE REIS ingressou em 2015, com defesa 

prevista para fevereiro de 2018 e desenvolverá o projeto intitulado “Pesquisa 

de Salmonella e Mycoplasma em aves alojadas em revendas em Goiânia e 

determinação do perfil de resistência a antimicrobianos 

 

 

VI.4-Participação em comitês de orientação como co-orientadora 

 

Comecei a participar dos comitês de orientação antes mesmo de 

obter meu título de doutorado. Co-orientei alunos que se interessavam por 

trabalhar com aves, na área de concentração Higiene, Tecnologia de 

Alimentos e Sanidade Animal as quais foram orientadas pelos professores 

Albenones José de Mesquita e Guido F. Coelho Linhares.  

Apresento no Quadro 7 os nomes dos alunos, o nível e os anos que 

participei dos comitês de orientação como co-orientadora  
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QUADRO 7. Relação dos alunos, nível e período que participei dos comitês de 

orientação do Curso de Pós Graduação em Ciência Animal conforme, Relatório 

Anual de Docentes, conforme RADOC 

Períodos Aluno Nível  

1999-2001 Patricia Tirone Rocha Mestrado 

1998-2000 Silvia Minharro Barbosa Mestrado 

1998-2000 Ivan de Carvalho Costa Mestrado 

2000- 2002 Cinthia Silva M. e Resende Mestrado 

2005-2009 Fernada Rodrigues T.Rocha Doutorado 

2005-2007 Leandro da Silva Chaves. Mestrado 

2006-2008 Maria Luzia F.Stringhini Doutorado 

2007-2010 Josefa Moreira N. Rocha Doutorado 

2007- 2009 Gracinda Mariana Calaça. Mestrado 

2007-2010 Fabricio Carrião dos Santos Mestrado 

2007-2008 Joice Vinhal Costa Mestrado 

2008- 2010 Michel Blézins De Arruda Mestrado 

2008-2010 Lídia Lopes Ferreira Mestrado 

2009- 2010 Denizard André Abreu Rufino Mestrado 

2009-2010 Adriano Queiroz de Mesquita Mestrado 

2009- 2011 Maria Juliana R. Lacerda Mestrado 

2009-2011 Greyciele RodriguesAlmeida Mestrado 

2009-2011 Januária Silva Santos Mestrado 

2009- 2013 Michelle Labossiere Doutorado 

2010- 2012 Renato de Lima Cézar Mestrado 

2010-2012 Eduardo Miranda de Oliveira Mestrado 
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QUADRO 7. Relação dos alunos, nível e período que participei dos comites 

de orientação do Curso de Pós Graduação em Ciência Animal conforme, 

Relatório Anual de Docentes, RADOC (continuação) 

Períodos Aluno Nível  

2010-2012 Aline Pedrosa De Oliveira Mestrado 

2010-2013 Natali Almeida Gomes Doutorado 

2012-2013 Micaela Guidotti. Mestrado 

2010- 2014 Bruno Moreira dos Santos  Doutorado 

2010-2014 Lídia Lopes Ferreira Doutorado 

2011-2015 Juliana BonifácioAlcântara  Doutorado 

2012- 2014 Raiana Almeida Noleto Mestrado 

2012-2014 GuilhermeXavier da Silva  Mestrado 

2013-2015 Aleane Francisca C. Barbosa Mestrado 

2013- 2015 Pedro Moraes Rezende  Mestrado 

2011*** Denizard André Abreu Rufino Doutorado 

2011*** Maria Juliana Rib. Lacerda Doutorado 

2014*** Fernanda Vieira Castejon  Doutorado 

2012*** Adriana Marques Faria Doutorado 

2014*** Julierme José de Oliveira Doutorado 
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QUADRO 7. Relação dos alunos, nível e período que participei dos comites 

de orientação do Curso de Pós Graduação em Ciência Animal, conforme 

Relatório Anual de Docentes, RADOC (continuação) 

Períodos Aluno Nível  

2014*** Ernane Flávio Lopes barbosa Mestrado 

2014*** Mariana Alves Mesquita Doutorado 

2014*** Poliana Carneiro Martins Doutorado 

2014*** Patrícia da Silva Assunção  Mestrado 

2014*** Deborah Pereira Carvalho  Mestrado 

*** Corientações em curso 

 

Creio que posso concluir com orgulho e satisfação que a maioria dos 

meus orientados, daqueles que tenho conhecimento, exercem suas atividades 

em Instituições de Ensino, em Zoológicos, em Agroindustrias, Laboratórios e 

Órgãos públicos.        
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VII-ATIVIDADES DE PRODUÇÃO INTELECTUAL 

 

A produção intelectual foi resultante de larga extensão temporal 

dedicadas as atividades de campo, de laboratório e dos recursos disponíveis. 

Após terminar o curso de especialização em Microbiologia fui convidada pelo 

prof. Roberval Rodigues da Silva, então diretor do Hospital de Veterinário, o 

prof. José Roberto Carneiro do Instituto de Patologia Tropical e o médico 

veterinário da EMGOPA Elio Elísio dos Santos a pesquisar as pricinpais 

bactérias envolvidas nas diarréias de bezerros. Este foi o segundo trabalho 

que realizei no laboratório de Bacteriologia e o segundo artigo que escrevi,  

publicado nos Anais das Escolas de Agronomia e Veterinária, em 1979.  

O trabalho teve grande repercussão no meio profissional, 

principalmente para os médicos veterinários de campo. Este fato, assim como 

os resultados apresentados foram tão satisfatórios que estimularam a equipe 

a elaborar um novo projeto sobre mastite que estava se constituindo em um 

problema para os criadores de bovino, pelo grande impacto econômico e 

sanitário na região. Nesta época, ocorreu a expansão na criação de bovinos 

de leite no Estado, com a aquisição de vacas leiteiras de outras regiões do 

Brasil e de outros Países, a procura por orientação e diagnóstico nesta 

enfermidade era grande. Por isso encaminhamos um projeto sobre a mastite 

para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) de Coronel 

Pacheco MG via Empresa Goiana de Pesquisa Pecuária (EMGOPA) o qual foi 

aprovado. Os recursos deste projeto permitiram adquirir equipamentos e 

material de consumo para o laboratório de bacteriologia , preparar a equipe 

para ministrar palestras e cursos de curta duração para médicos veterinários 

da EMATER-GO. 
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Minha caminhada em pesquisas até concluir o mestrado foi 

realizada em enfermidades de bovinos (diarréia e mastite) com amostras 

colhidas em propriedades rurais, em medidas de controle ambiental e 

prenvenção de doenças em ambiente hospitalar, e de forma bem discreta, em 

aves em granjas de postura comercial. que só iniciou em 1988. Fui 

coordenadora do projeto intitulado: “Aspectos epidemiológicos de 

salmonelose aviária  em granja de postura comercial” que foi desenvolvido por 

seis anos e gerou um artigo que foi encaminhado para publicação em 1994 e 

publicado em 1995. Este trabalho demorou a ser executado pela dificuldade 

de obter permissões para colher as amostras nas granjas e pelos recursos 

financeiros disponíveis.  

Outro trabalho que publiquei na área de sanidade avícola foi 

resultado do curso de treinamento em pesquisa e especialização em doenças 

das aves realizado na Escola de Veterinária da UFMG, intitulado “Fatores que 

influenciam na vacinação de Newcastle em pintos de linhagem comercial. I. 

Influencia de anticorpos maternos” que foi financiado pelo CNPq. 

Esses artigos foram os primeiro passos de muitas pesquisas na área 

de produção e sanidade de aves, os quais me deram a oportunidade de 

aprimorar meus conhecimentos que foram acumulados ao longo dos anos. 

Sabe-se que a pesquisa e o ensino contêm interfaces que se complementam e 

possuem particularidades, as quais me desafiaram a ter humildade, 

determinação e força de vontade, pois as dificuldades para realizar pesquisas 

eram muito maiores que atualmente. 

Nos últimos anos, creio 25 anos, faço parte de quatro equipes de 

pesquisas da Escola de Veterinária e Zootecnia: área de sanidade, diagnóstico 

molecular, nutrição e produção de aves, saúde pública e higiene dos alimentos. 

Componho as equipes dos professores da avicultura: Marcos Barcelos Café, 

José Henrique Stringhini e Nadja S. Mogyca Leandro. Faço parte ainda da 
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equipe de controle de qualidade de alimentos e segurança alimentar e 

diagnóstico molecular: prof. Albenones José de Mesquita, prof Iolanda 

Aparecida Nunes e Cíntia Silva Minafra e Rezende, e, recentemente, do grupo 

de pesquisa diagnóstico molecular do Prof. Guido F. Coelho Linhares e Valéria 

de Sá Jayme. 

As pesquisas nas quais tenho participado como coordenadora ou 

colaboradora têm sido voltadas para a cadeia epidemiológica, a patogenia e 

métodos de diagnósticos de doenças que comprometem a saúde de animais de 

produção e aves silvestres e também se relacionam com a microbiologia de 

ovos comerciais ou férteis, patogêneses de Salmonella envolvidas nas 

infecções inaparentes e de importância em saúde pública, utilização de 

fitoterápicos, ácidos orgânicos como aditivos alimentar no controle de 

Salmonella e em substituição aos antimicrobianos, fatores de virulência de 

Escherichia coli, resistência antibacteriana aos quimioterápicos. 

Também tenho participado como colaboradora nas pesquisas que 

envolvem a produção animal. Devo ressaltar que nos últimos 10 anos a equipe 

que trabalha com a avicultura, nesta Instituição tem buscado a interface 

entre sanidade / produção / segurança alimentar. 

Em 1997 cordenei outro projeto “ Aspectos microbiológicos de ovos 

de galinha e de codorna comercializados em Goiânia”. Foi um projeto que 

originou um artigo e um resumo em congresso. 

Em 2002 cadastrei e fui cordenadora do projeto” Investigação dos 

efeitos da inoculação em ovos embrionados da Salmonella enterica sorovar 

Enteritidis em duas linhagens de frangos de corte utilizados em dois sistemas 

de produção avícola”. Este projeto deu origem a uma tese de doutorado, 

quatro artigos e um prêmio da CAPES.  

Em 2008, cadastrei e fui cordenadora dos projetos “Controle de 

Salmonella Typhimurium ácido nalidixíco resistente em frangos de corte 
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utilizando lactulose “ e “Avaliação da eficácia de vacina de antígeno capsular 

de Staphylococcus aureus e do extrato etanólico das flores de Calendula 

officinalis no controle da mastite subclínica”. Estes projetos originaram duas 

dissertações e o primeiro dois artigos 

Em 2009, coordenei o projeto “Patogênese da Salmonella 

Enteritidis e controle pelo uso da lactulose em perus inoculados 

experimentalmente”. Este projeto originou uma tese que foi concluída em 

2012. Já foram encaminhados três artigos para publicação. 

Em 2008, sob minha coordenação e com a colaboração do prof. 

Marcos Barcelos Café foi encaminhado o projeto intitulado “AMPLIAÇÃO E 

CONSOLIDAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DE DIAGNÓSTICO EM 

DOENCAS DE AVES” para concorrer ao Edital MCT/CNPq/MAPA/SDA nº. 

64/2008.  

Dou maior destaque a esse projeto por ter sido o que mais 

contribuiu para o estabelecimento de técnicas e protocolos de diagnósticos 

em doenças de aves, área que tenho estudado e desenvolvido desde 1980.  

O projeto foi aprovado, inicialmente por um período de três anos e 

prorrogado por mais um ano. As atividades desenvolvidas foram relacionadas 

a pesquisas de Salmonella sp., Mycoplasma galisepticum e Mycoplasma 

synoviae em amostras de aves industriais e alternativas, em amostras de 

abatedouro, em amostras de aves sinantrópicas ( urubus e pombos), pesquisas 

de Salmonella sp. em matérias primas de origem vegetal e animal utilizadas 

na fabricação de ração. 

Foi acrescentado ao projeto no período de prorrogação, 

principalmente pelo aumento de condenação por celulite na região, a pesquisa de 

Escherichia coli em amostras de abatedouros, de ambientes e criatórios avícolas 

com determinação dos principais genes de virulência. 
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Ainda,  no mesmo projeto, por considerar a relevância e atualidade 

dos sistemas de vigilância para resistência antimicrobiana em produção animal 

solicitei a inclusão da determinação dos perfis de suscetibilidade de 

Salmonella. A relevância deste estudo é inquestionável para subsidiar as 

decisões relativas à resistência deste patógeno e sua veiculação para cadeia 

alimentar que envolve a segurança alimentar para o homem. 

A inclusão do estudo da resistência antimicrobiana de E. coli mesmo 

não estando inserida no Programa de Sanidade Avícola (PNSA) se deu devido 

às preocupações dos profissionais do setor pelo crescente aumento do nivel 

de resistência aos antibióticos e quimioterápicos e pela  possibilidade do 

carreamento desses agentes resistentes para cadeia alimentar do homem por 

meio de ovos e carnes. 

Foram obtidos dados epidemiológicos para ações de defesa e 

vigilância sanitária das doenças inseridas no Programa Nacional de Sanidade 

Avícola os quais podem subsidiar decisões relativas à resistência de 

Salmonella e E.coli e sua veiculação para cadeia alimentar e consequentemente 

para o homem.  

Esse projeto possibilitou o treinamento de 20 alunos de gradução,  

e de 13 médicos veterinários, a montagem do Laboratório de Sorologia, a 

aquisição de novos equipamentos para os Laboratórios de Bacteriologia, 

Biologia Molecular e Doenças das Aves, além de material de consumo para que 

fossem possivel o desenvolvimento de três traballhos de conclusão de curso 

(Marcus, Joelma, Cinthia), três PIBIC ( Angelica, Mariana, e Tiago) quatro 

dissertações (Juliana Bonifácio, Edilon, Fernanda e Fernando) e cinco teses 

(Dunya, Hyilari, Fabio, Tatiane, Juliana Bonifácio). Muitos destes trabalhos 

já resultaram em artigos que foram publicados, alguns já foram encaminhados 

para a publicação e outros estão sendo redigido.   
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Em 2011, coordenei o projeto “Controle de Salmonella sp. em 

frangos de corte utilizando óleos composto de alecrim, canela, orégano e 

pimenta”. Foi financiado por uma empresa particular e originou uma 

dissertação que foi defendida em 2013.  

Em 2013, coordenei o projeto “Utilização de ácido butírico 

encapsulado no controle de Salmonella enterica sorovar Enteritidis em 

frangos de corte experimentalmente inoculados”, que teve o patrocínio de 

uma empresa particular, originou uma dissertação e estão sendo redigidos 

dois artigos, em atual fase de redação, um inclusive já foi encaminhado para 

tradução com previsão de encaminhar para publicação neste ano. 

 

VII.1-Artigos publicados em ordem cronológica  

 

Primeiramente listarei por ordem alfabética os periódicos  nacionais 

e internacionais, onde publiquei meus artigos. Em sequência  os artigos 

listadas  por ordem alfabética. 

 

1. Acta Cirurgica Brasileira (Impresso) - ISSN: 0102-8650    

2. Acta Scientiarum. Animal Sciences- ISSN: 1807-8672 

3.  Acta Scientiarum (UEM)  ISSN: 1415-6814 

4. Acta Scientiarum. Zootechny- 

5. Anais da Escola de Agronomia e Veterinária, Universidade Federal de 

Goiás - ISSN: 0100-218X  

6. Animal Reproduction Science - ISSN: 0378-4320    

7. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia- ISSN 1678-

4162  

8. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia - ISSN: 0102-

0935  
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9. Arquivos do Instituto Biológico- ISSN 1808-1657  

10.  ARS Veterinária - ISSN: 0102-6380 

11. Ciência Animal Brasileira (Online)  ISSN: 1809-6891 

12. Ciência Animal Brasileira (UFG) - ISSN: 1518-2797 

13. Enciclopédia Biosfera ISSN: 2317-2606 e ISSN: 1809-0583 

14. Global Science and Technology - ISSN: 1984-3801 

15. Higiene Alimentar 

16. International Journal of Poultry Science - ISSN: 1682-8356 

17. Italian Journal of Animal Science (Online)  ISSN: 1828-051X   

18. Journal of Zoo and Wildlife Medicina - ISSN: 1042-7060  

19. PLOS Neglected Tropical Diseases–doi:10.1371/ journal. pntd. 0002740 

20. Phylomedusa journal hepat- ISSN: 2316-9079 

21. Revista Brasileira de Ciência Avícola / Brazilian Journal of Poultry 

Science - ISSN: 1516-635X    

22. Revista Brasileira de Ciência Veterinária- ISSN 1413-0130. 

23.  Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia - ISSN: 0100-4859 

24.  Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal - ISSN: 1519-9940 637; 

25. Veterinárias Notícias- ISSN: 1983-0777  

26. Revista Brasileira de Zootecnia/Brazilian Journal of Animal 

Science - ISSN: 1516-3598  

27. Revista Brasileira de Zootecnia (Online)  ISSN: 1806-9290  

28. Revista do Instituto Adolfo Lutz- ISSN: 0073-9855 

29. Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias - ISSN: 0035-0389 

30. Semina. Ciências Agrárias - ISSN: 1676-546X    

31. Revista Brasileira Saúde Produção Animal- ISSN 1519  
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Em alguns artigos, que estão apresentados, em ordem cronológica 

decrescente destaquei o resumo. Foram escolhidos pela relevância no 

momento. 

 

Ano de 2014 

 

1. ROMANO, A. P. M.; COSTA, Z. G. A.; RAMOS, D. G.;  ANDRADE, 

M. A.; JAYME, V. S.; ALMEIDA, M. A. B.; VETTORELLO, K. 

C.;MASCHERETTI, M..; FLANNERY, B. Yellow Fever Outbreaks in 

Unvaccinated Populations, Brazil, 2008-2009. PLoS Neglected Tropical 
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ABSTRACT 

Due to the risk of severe vaccine-associated adverse events, yellow 

fever vaccination in Brazil is only recommended in areas considered at 

risk for disease. From September 2008 through June 2009, two 

outbreaks of yellow fever in previously unvaccinated populations resulted 

in 21 confirmed cases with 9 deaths (case-fatality, 43%) in the southern 

state of Rio Grande do Sul and 28 cases with 11 deaths (39%) in Sao 

Paulo state. Epizootic deaths of non-human primates were reported 

before and during the outbreak. Over 5.5 million doses of yellow fever 

vaccine were administered in the two most affected states. Vaccine-

associated adverse events were associated with six deaths due to acute 

viscerotropic disease (0.8 deaths permillion doses administered) and 45 

cases of acute neurotropic disease (5.6 per million doses administered). 

Yellow fever vaccine recommendations were revised to include areas in 

Brazil previously not considered at risk for yellow fever. 
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de infecção e perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos de Salmonella sp. 

isoladas no fluxo de produção de frangos de corte. Arquivo do Instituto 
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RESUMO-Este trabalho foi desenvolvido com objetivo de 

pesquisar Salmonella em amostras de fígado, coração, saco da gema e 
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mecônio de pintos de corte de um dia; inglúvios e cecos obtidos em 

abatedouros e em suabes de arrasto; larvas ou adultos de Alphitobius 
diaperinus. Complementarmente, determinou-se o perfil de 

suscetibilidade aosantimicrobianos: amoxicilina (10 mcg), ampicilina (10 

mcg), ciprofloxacina(5 mcg), enrofloxacina (5 mcg), florfenicol (30 mcg), 

neomicina(30 mcg), sulfonamida (300 mcg), tetraciclina (30 mcg) e 

trimetoprim-sulfametoxazol (25 mcg) dos serovares tipificados 

isolados.As amostras foram submetidas às análises microbiológicas pelos 

métodosbacteriológicos convencionais. Salmonella sp. foi isolada em 

6,2%(4/64) do fígado, 4,7% (3/64) do coração, 3,1% (2/64) dos sacos da 

gema e 4,7% (3/64) do mecônio, num total de 4,7% (12/256) (pinto de 

um dia); em 10,2% (13/128) das amostras ambientais, sendo 9,4%(9/96) 

de suabes de arrasto 12,5%, (4/32) de larvas e adultos Alphitobius 
diaperinus e em 4,4% (28/640) das amostras em abatedouros, sendo 

6,5% (21/320) dos inglúvios e 2,2% (7/320) dos conteúdos cecais de 

abatedouro. Salmonella enterica ser. Enteritidis foi identificada em 

suabes de arrasto e em amostras de Alphitobius diaperinus, enquanto 

Salmonella enterica ser. Typhimurium foi encontrada nos inglúvios e 

cecos. Salmonella enterica ser. Enteritidis apresentaram 75% (6/8) de 

resistência às sulfonamidas e Salmonella enterica ser. Typhimurium 100% 

(3/3). A amoxicilina foi outro antimicrobiano com elevada frequência de 

resistência. Adicionalmente, 20,7% (11/53) dos serovares apresentaram 

resistência simultânea a pelo menos dois princípios ativos. Conclui-se que 

Salmonella encontra-se amplamente distribuída no fluxo de produção de 

frangos de corte, e a via vertical continua sendo uma fonte de introdução 

de Salmonella sp. à cadeia de produção; cama e insetos podem perpetuar 

e veicular Salmonella de interesse zoonótico no ambiente avícola; a 

existência de cepas resistentes aos antimicrobianos, bem como a 

resistência múltipla, constituem ameaça à saúde pública. 
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RESUMO-Avaliaram-se os efeitos da lactulose na saúde gastrointestinal 

de frangos de corte pela aferição do pH e enumeração de unidades 

formadoras de colônias (UFCs) de Salmonella Typhimurium e Escherichia 
coli no inglúvio e ceco de aves inoculadas experimentalmente, via oral, na 

dose de 5,0 X 102 UFC /0,5mL com Salmonella Typhimurium. O 

delineamento adotado foi o inteiramente casualizado, utilizando-se 630 

pintos, machos, os quais foram distribuídos em seis tratamentos, com 

sete repetições e 15 aves por unidade experimental. O tratamento 1: 

grupo controle (placebo); tratamento 2: grupo que recebeu somente a 

lactulose na água; tratamento 3: grupo que recebeu somente Salmonella 
Typhimurium; tratamento 4: grupo que recebeu a lactulose e Salmonella 
Typhimurium simultaneamente no primeiro dia de vida [L (1d) + ST (1d)]; 

tratamento 5: grupo que recebeu a lactulose 48 horas antes de serem 

inoculadas com Salmonella Typhimurium [L (1d) + ST (48h)] e tratamento 

6: grupo que foi inoculado com Salmonella Typhimurium no primeiro dia e 

48 horas depois receberam a lactulose [ST (1d) + L (48h)]. Aos dias sete, 

14, 21 e 28 uma ave por parcela foi sacrificada e os conteúdos do inglúvio 

e do ceco foram coletados para a aferição do pH e contagem de 

Salmonella Typhimurium e Escherichia coli. Constatou-se que a lactulose 

determinou redução nos valores (P<0,05) de pH nos conteúdos do trato 

digestório aos sete dias de vida, e esta redução se manteve até 28 dias 

somente para o inglúvio nos tratamentos que receberam a lactulose, 

independente do período de inoculação do patógeno. Verificou-se, 

também, que a lactulose reduziu (P<0,05) as UFCs de Escherichia coli e 

de Salmonella Typhimurium no inglúvio aos 21 e 28 dias de vida nos 

tratamentos em que se administrou a lactulose antes do patógeno. Pode-

se concluir que a lactulose altera os valores de pH do inglúvio e reduza 

colonização de Salmonella Typhimurium no ceco e as UFCs de Escherichia 
coli no inglúvio em todo o período experimental.  
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RESUMO-Objetivou-se determinar a prevalência de anticorpos 

inibidores da hemaglutinação para os arbovírus em aves selvagens em dois 

inquéritos sorológicos realizados entre abril e maio de 2007 e de 2008, 

em Salinópolis/PA. Foram capturadas 544 aves de 17 espécies 

diferentes, sendo nove residentes e oito migratórias, com uma taxa de 

coleta de sangue para isolamento de vírus de 64,3% (350/544) e para a 

realização do teste sorológico de inibição por hemaglutinação de 17,4% 

(95/544). Das aves que tiveram sangue colhido para isolamento não se 

conseguiu isolar nenhum vírus. Dos 95 soros nos quais foi realizado o 

teste de inibição de hemaglutinação, 14,7% foram reagentes para 

alfavírus, 9,5% para flavivírus e 7,4% para bunyavírus. Do total de 

reações positivas, 84,9% foram em aves migratórias e 15,1% em 

residentes. A proporção de aves positivas no teste, dentre as 

migratórias, foi de 31,5%, enquanto que nas residentes foi 18,2%, sem 

diferença estatisticamente significativa quando comparadas à proporção 

de aves positivas e o status da ave (p>0,05). Para os alfavírus, a espécie 

Pluvialis squatarola apresentou 28,6% de positividade, seguido da 

Arenaria interpres com 11,8%. Para os flavivírus, somente as espécies 

Sterna superciliares e a Calidris pusilla foram sorologicamente 

reagentes. Considerando os bunyavírus, a Arenaria interpres foi reagente 

em 5,9% para o vírus Oropouche. As aves migratórias demonstraram ser 

importantes amplificadores dos arbovírus pesquisados, embora os vírus 

não tenham sido isolados. Algumas espécies de aves têm maior capacidade 

de amplificação de alguns arbovírus do que outras. O isolamento do vírus 

a partir do sangue de aves selvagens é difícil, pois depende da colheita 

do sangue durante a fase de viremia 
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ABSTRACT 

The objective of this study to verify the physicochemical quality of 

commercial washed and unwashed eggs, experimentally inoculated on the 

shell with Pseudomonas aeruginosa and stored at 5 and 25 oC for 30 days. 

A total of 384 eggs, classified as large, from light Dekalb White laying 

hens at 30 to 40 weeks of age, were used. The experimental design 

consisted of two blocks in a 2 × 2 × 2 factorial arrangement 

(contamination, washing, and refrigeration) with six replicates. The 

sanitization was performed by mechanical washing (hot water with 

chlorhexidine 20% and 8% active content).Eggs were contaminated by 

handling with 1.5 × 105 colony-forming units (cfu) of Pseudomonas 
aeruginosa/mL solution, and stored at 5 and 25 oC for 30 days. Each ten 

days, analyses of the eggs were carried out, for the assessment of 

physical (egg weight, specific gravity, shell thickness, yolk, albumen and 

shell percentage, Haugh unit, yolk and albumen rates) and 

chemical(albumen and yolk pH) characteristics. There were interactions 

between sanitization, storage temperature and contamination.The 

cooling process maintained the egg internal quality even when there was 

contamination on the shell by Pseudomonas aeruginosa inoculum. Cooling 

slows down the weight loss and promotes better internal physical and 
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ABSTRACT 

Purpose: In this work, angiogenic activity of Calendula officinalis L. 

(Asteraceae) ethanolic extract and dichloromethane and hexanic 

fractions were evaluated, considering medicinal properties, especially 

healing activity, are attributed to this plant. Methods: Models using 36 

rats and 90 embryonated eggs were used to evaluate healing and 

angiogenic activities of extracts and fractions of the plant, through the 

induction of skin wounds and the chorioallantoic membrane, respectively. 

The effect of vascular proliferation was also tested from the study to 

verify the intensity of expression of ascular endothelial growth factor 

(VEGF) in cutaneous wounds in rats. Results: The angiogenic activity of 

the extract and the fractions was evidenced in both experimental 

models. It was verified that this effect is not directly related to the 

expression of VEGF and it could be associated to other pro-angiogenic 

factors.Conclusion: The healing activity referred to C. officinalis is 

related, among other factors, to its positive effect on 

angiogenesis,characterized by the induction of neovascularization. 

Key words: Calendula. Wound Healing. Neovascularization, Physiologic. 

Plants, Medicinal. Rats 
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RESUMO-Objetivou-se avaliar o rendimento de incubação, a capacidade 

de penetração de Salmonella Enteritidis através da casca do ovo e a sua 

habilidade de colonização do trato gastrintestinal. Foram incubados 400 

ovos embrionados de perus da linhagem BUT, distribuídos em quatro 

tratamentos de 1 00 unidades experimentais: CC e CCA (inoculação com 

placebo na casca e na câmara de ar,respectivamente); IC e ICA 

(inoculação com 4,2 X 1 04UFC/mL de Salmonella Enteritidis na casca e 

na câmara de ar, respectivamente). Os parâmetros de incubação 

calculadosforam: fertilidade, eclodibilidade total e de ovos férteis, 

relação peso do peruzinho pelo peso do ovo. A presença de Salmonella foi 

pesquisada na casca, membrana, álbum/gema e embrião de dois ovos por 

tratamento com um, sete, 1 4, 21 e 28 dias. Após o nascimento, foi 

determinada a frequência de recuperação do patógeno no mecônio de 

todas as aves. As variáveis foram analisadas pelos testes de i² e de 

Fischer. Constatou-se que, durante todo o período de incubação, o agente 

manteve-se viável em 87,5% e 1 00% das amostras de casca dos 

tratamentos IC e ICA, respectivamente. Houve migração para o interior 
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dos ovos em 33,33% das amostras analisadas no tratamento IC e em 

95,45% das amostras analisadas no tratamento ICA. Os parâmetros de 

incubação não foram afetados quando o patógeno foi inoculado na casca. 

Constatou-se também que a inoculação do placebo e Salmonella 
Enteritidis na câmara de ar determinou baixa eclodibilidade total e de 

ovos férteis. Foi verificado que o tratamento controle da câmara de ar 

reduziu a eclosão com aumento (P<0,05) na mortalidade embrionária 

tardia em relação à inoculação do patógeno na casca. A colonização 

intestinal pelo patógeno ocorreu em peruzinhos oriundos da inoculação 

experimental na casca. Conclui-se que a análise da fertilidade, 

eclodibilidade e relação peso do peruzinho pelo peso do ovo não evidencia 

a presença de Salmonella Enteritidis no incubatório. Entretanto, a 

contaminação do incubatório pode ser determinada pela pesquisa de 

Salmonella Enteritidis nos componentes do ovo e no mecônio. A 

metodologia de inoculação via câmara de ar influenciou negativamente a 

eclodibilidade e a mortalidade embrionária. 

PALAVRAS-CHAVE: inoculação experimental; isolamento bacteriano; 

Meleagridis gallopavo; salmonelose. 
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ABSTRACT 

An experiment with 630 one-day-old chicks experimentally inoculated 

with Salmonella Typhimuriumwas performed to evaluate the effects of 

an organic acid blend (benzoic, fumaric and 2-hydroxi-4-methylltio-
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butanoic -MTBa) on intestinal health and performance. The experimental 

challenge with Salmonella Typhimurium occurred in two different routes 

of administration: via crop on the first day after hatching, and via feed, 

offered from seven to 14 days ofage. These groups were treated with 

organic acids in a 3 × 2 (agent versus acid) factorial arrangement. Chicks 

treated with organic acids had higher weight gain, mean live weight and 

better feed conversion at 14 days of age, and higher weight gain at 28 

days of age. Chicks treated with organic acids inoculated via crop had 

higher duodenum villi height than animals of the control group.Jejunum 

villi were higher in chicks of the negative control group compared with 

birds supplemented with organic acids. Small intestine pH in chicks of 

the inoculated group was lower compared with control group throughout 

the trial period. HMTBa acid in the dosage of 0.4% improves intestinal 

health and performance when nalidixic acid resistant Salmonella 
Typhimurium is experimentally inoculated. 

Key Words: birds, contamination, control feed, conversion, salmonellosis 
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RESUMO 

Foram realizados três experimentos para avaliar o efeito de probiótico 

sobre o desempenho e a saúde intestinal de pintos. No primeiro 

experimento, foram utilizados 300 ovos embrionados, nos quais foram 

inoculados água (placebo) ou solução contendo 10 mg de probiótico 

(Enterococcus faecium, Lactobacillus casei e Lactobacillus plantarum, 

106 ufc/g). No segundo experimento, avaliou-se a eficiência do 

fornecimento de probiótico (Bacillus subtilis) na ração em pintos 

desafiados com Salmonella Enteritidis no primeiro dia de vida. No 

terceiro experimento, o probiótico foi inoculado em ovos embrionados 

e os pintos foram desafiados com Salmonella Enteritidis na eclosão. O 

delineamento foi em bloco casualizado, nos três experimentos. Foram 

avaliados desempenho, digestibilidade dos nutrientes da ração e a 

presença de Salmonella Enteritidis no trato gastrintestinal das aves. No 

primeiro experimento, o probiótico proporcionou redução da 

digestibilidade do extrato etéreo da ração. Aves oriundas de ovos 

inoculados com probiótico apresentaram pior conversão alimentar. No 

segundo experimento,o probiótico proporcionou redução cecal da 

Salmonella Enteritidis, a partir da segunda semana de vida. No terceiro 

experimento, houve interação entre probiótico e desafio, para peso vivo 

aos 21 dias de idade, sendo que pintos desafiados ao eclodir com 

http://lattes.cnpq.br/6577684840261358
http://lattes.cnpq.br/8505634095383289
http://lattes.cnpq.br/9860968235125158
http://lattes.cnpq.br/3136809931691012
http://lattes.cnpq.br/3136809931691012
http://lattes.cnpq.br/8505634095383289
http://lattes.cnpq.br/3136809931691012
http://lattes.cnpq.br/5436760646498130
http://lattes.cnpq.br/9860968235125158
http://lattes.cnpq.br/9860968235125158
http://lattes.cnpq.br/8505634095383289


77 

  

Salmonella Enteritidis apresentaram melhores resultados nos grupos que 

receberem probiótico, via ovo, aos 16 dias de incubação. O probiótico 

também promoveu a eliminação de Salmonella Enteritidis no papo e no 

ceco de pintos, aos 7 e 21 dias de idade. A suplementação de probiótico 

em embriões de frangos de corte favorece o desempenho das aves e evita 

a colonização do papo e do ceco de pintos desafiados com Salmonella 
Enteritidis após a eclosão. 

Palavras-chave:desempenho, digestibilidade, frangos, lactobacillus,  
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experimentalmente com Salmonella Enteritidis fagotipo 4. Ciência Animal 

Brasileira (UFG), v. 10, p. 909-917, 2009. 

RESUMO 

Desenvolveram-se dois experimentos para avaliar a capacidade invasiva e 

os efeitos da Salmonella enterica sorovar Enteritidis fagotipo 4 de 

origem aviária, inoculada in ovo de linhagens de frango de corte. O 

experimento 1 foi realizado com a linhagem Ross (crescimento rápido) e 

o experimento 2 com a linhagem ISA Label (crescimento lento). Nos dois 

experimentos, 1,5 X 102 UFC/0,1mL de Salmonella Enteritidis fagotipo 4 

foram inoculadas na casca e no albume de ovos férteis no momento da 

incubação, para averiguar os sinais clínicos, as lesões macro e 

microscópicas e a mortalidade até a terceira semana de vida dos pintos. 

A Salmonella Enteritidis invadiu e colonizou o trato gastrintestinal das 

duas linhagens determinando alterações clínicas aliadas à disfunção 

intestinal, as quais foram mais pronunciadas nas aves Ross. A mortalidade 

observada foi de 25,0% (15/60) na linhagem Ross, e de apenas 1,7% 

(1/60) nas aves de crescimento lento até 21 dias de idade. Onfalite, 

enterite, pericardite e peri-hepatite constituíram as principais lesões 

macroscópicas da linhagem de crescimento rápido. No exame 

histopatológico observou-se processo inflamatório com infiltrados de 

células mononucleares com predominância de macrófagos e linfócitos no 

coração, fígado, duodeno, jejuno, íleo e ceco. Salmonella Enteritidis 

colonizou o trato gastrintestinal, invadiu os órgãos de ambas as linhagens, 

porém aves ISA Label foram mais resistentes à infecção do que aves da 

linhagem Ross. 

PALAVRAS-CHAVES: Colonização intestinal, infecção, invasão, órgãos, 

resistência genética. 
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crescentes de lisina digestivel. Acta Scientiarum. Animal Sciences, v. 30, p. 

25-31, 2008. 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de lisina para poedeiras 

Lohmann LSL sobre a qualidade dos ovos, parâmetros bioquímicos 

sanguíneos e mensurações do aparelho reprodutor. Cento e sessenta 

poedeiras com 24 semanas foram submetidas a níveis crescentes de lisina 

digestível (600, 700, 800 e 900 mg Lys kg-1 de ração) até 48 semanas 

de idade. As dietasforam isoenergéticas e isonutritivas com 15,8%PB e 

2.800 kcal EM kg-1. Delineamento inteiramente casualizado foi adotado 

com quatro tratamentos e quatro repetições. Foram analisados: 

percentagem de casca, de gema e albúmen, gravidade específica dos ovos, 

unidade Haugh, índice gema, sólidos totais da gema, do albúmen e do ovo, 

parâmetros sanguíneos e mensuração do aparelho reprodutor. Os 

resultados foram submetidos à análise de variância e de regressão 

polinomial (5%), utilizando o programa SAS, e para os resultados 

sanguíneos e do aparelho reprodutor, foram analisados em esquema de 

parcelas subdivididas. Os níveis de lisina não influenciaram os resultados 

para qualidade dos ovos. Houve aumento no peso do aparelho reprodutor 

com o avançar da idade. Os resultados do parâmetro sanguíneo não 

foraminfluenciados; já nas semanas, observa-se aumento na albumina, 

uratos e uratina. O nível de 600 mg kg-1 pode ser recomendado para 

poedeiras no período avaliado. 

Palavras-chave: aminoácido, casca, oviduto, sangue, unidade Haugh 
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S. Infecção experimental de embriões de frango de corte com 

Salmonella enterica sorovar Enteritidis fagotipo 4. Arquivo Brasileiro 

de Medicina Veterinária e Zootecnia , v. 60, p. 1110-1117, 2008. 

RESUMO 

Avaliou-se a infecção experimental por Salmonella Enteritidis fagotipo 4 

(SEpt4) em embriões de frango de corte para averiguar a habilidade de 

penetração através da casca e o efeito corte para averiguar a habilidade 

de penetração através da casca e o efeito da inoculação no 

albúmen,considerando-se a mortalidade, a eclodibilidade e a colonização 

intestinal dos pintos eclodidos. Foram realizados dois experimentos, 

distribuídos em quatro tratamentos (T) cada, com 200 e 194 ovos 

incubáveis das linhagens Ross e ISA Label, respectivamente. Utilizaram-

se ovos não sanitizados e inoculados na casca com Salmonella Enteritidis 

(T1) ou com placebo (T2); ou inoculados no albúmen com Salmonella 
Enteritidis (T3) ou com placebo (T4). Imediatamente após a inoculação, 

os ovos foram incubados, e a mortalidade embrionária avaliada após 96, 

432 e 528 horas. Salmonella Enteritidis inoculada na casca manteve-se 

viável na casca e nas membranas durante todo o período de incubação e 

migrou para o interior dos ovos, entretanto não afetou os parâmetros de 

incubação. O patógeno inoculado no albúmen determinou mortalidade 

embrionária tardia nas linhagens Ross, 17,0%, e ISA Label, 13,0 originou 

pintos com maior freqüência de colonização intestinal por Salmonella 
Enteritidis, 76,7% e 26,7% para Ross e ISA Label, respectivamente. 

Palavras-chave: frango de corte, Salmonella Enteritidis, infecção, casca, 

albúmen, transmissão vertical 
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Salmonella sp. em corações e fígados normais e condenados de frangos. 

Revista do Instituto Adolfo Lutz, v. 67, p. 54-59, 2008. 
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1. STRINGHINI, J. H. ; CRUZ, C.P.; THON, M. S.; ANDRADE, M. 

A. ; LEANDRO, N. S. M. ; CAFÉ, M. B. . Níveis de arginina e lisina digestíveis 

na dieta de frangos de corte na fase préinicial. Revista da Sociedade 

Brasileira de Zootecnia, v. 36, p. 1083-1089, 2007. 

 

2.  ANDRADE, M. A.; MESQUITA, A. J. ;  STRINGHINI, J. 

H. ; CHAVES, L. S.; MATOS, M. S.; OLIVEIRA, A. S.C. ; MORAES, D. M. C. 

Excreção fecal de Salmonella Enteritidis em duas linhagens de frango de 

corte. Ciência Animal Brasileira (UFG), v. 8, p. 759-767, 2007. 

RESUMO 

Avaliaram-se, neste estudo, a capacidade invasiva,a persistência e a 

freqüência de excreção fecal da Salmonella Enteritidis em aves 

aparentemente saudáveis de duas linhagens de frango de corte, criadas 

sem antibióticos promotores de crescimento na ração e oriundas de ovos 

inoculados na casca ou na cavidade alantóide com Salmonella Enteritidis 

fagotipo 4. Realizaram-se exames bacteriológicos das excretas com um, 

oito, 22 e 35 dias,e histológicos e bacteriológicos do inglúvio e ceco, com 

um, sete, quatorze e 21 dias pós-eclosão em frangos de crescimento 

rápido e lento. Salmonella Enteritidis invadiu e colonizou o trato 

gastrintestinal das duas linhagens, masa infecção declinou com a idade, 

sendo mais persistente na linhagem Ross. O patógeno foi excretado de 

uma única ave ISA Label até 22 dias de vida e em quatro aves da linhagem 

Ross até 35 dias. Constatou a Salmonella em ordem de colonização, em 

87,5% (14/16) e 38,1% (5/16) dos cecos; em 81,2% (13/16) e 12,5% (2/16) 

dos inglúvios das linhagens Ross e ISA Label, respectivamente. Nos cecos 

aparentemente saudáveis, evidenciou-se um processo inflamatório com 

predominância de macrófagos e ou linfócitos,enquanto no inglúvio não se 

detectaram alterações microscópicas. A linhagem de ISA Label foi mais 

hábil em eliminar a bactéria do seu organismo. 

PALAVRAS-CHAVE: Ceco, excreção fecal, inflamação, inglúvio. 
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production period. Animal Reproduction Science , v. 90, p. 355-364, 2005. 
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CAFÉ, M. B.; ANDRADE, M. A. ; CARVALHO, F. B. Aspectos de qualidade 

interna e externa de ovos comercializados em diferentes estabelecimentos 

na região de Goiânia. Ciência Animal Brasileira (UFG), Goiânia, v. 6, n.2, p. 71-

78, 2005. 

 

3. JARDIM FILHO, R. M.; STRINGHINI, J. H.; CAFÉ, M. B. 

; ANDRADE, M. A. ; SAKAMOTO, M. I. ; FRANCO, J. R. G. . Influência das 

fontes e granulometria do calcário calcítico sobre a densidade, resistência e 

composição mineral da tíbia de poedeiras comerciais. Acta Scientiarum. 

Zootechny, Maringá- PR, v. 27, n.1, p. 23-28, 2005. 

 

4. REZENDE, C. S. M. ; MESQUITA, A. J. ; ANDRADE, M. 
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Salmonella isolados de carcaça de frangos de corte abatidos no estado de 

Goiás, Brasil, e perfil de resistência a antimicrobianos. Revista Portuguesa de 

Ciências Veterinárias, v. 100, p. 199-203, 2005. 

 

5 .JARDIM FILHO, R. M.; ANDRADE, M. A.; NASCIMENTO 

JUNIOR, O.; CUNHA, W. C. P.; STRINGHINI, J. H.; CAFÉ, M. B.; LEANDRO, 

N.S.M. Influência das fontes e granulometria do calcário calcítico sobre o 

desempenho e a qualidade da casca dos ovos de poedeiras comerciais. Acta 

Scientiarum (UEM) (Cessou em 2002), v. 27, p. 23-28, 2005. 
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1. ROCHA, A. A.; MEIRINHOS, M.L. G.; ANDRADE, M. 

A. ; OLIVEIRA FILHO, B.D.; GOMES, F.A. Microbiota cérvico vaginal 

durante o final de gestação e puerpério em vacas Girolando. Ciência Animal 

Brasileira (UFG), Goiânia -GO, v. 5, n.4, p. 215-220, 2004. 

 

2. ANDRADE, M. A.; CAFÉ, M.B.; JAYME, V. S. ; ROCHA, P. 

T.; LEANDRO, N. S. M.; STRINGHINI, J.H. Avaliação da qualidade 

bacteriológica de ovos de galinha comercializados em Goiânia,Goiás. Ciência 

Animal Brasileira (UFG), Goiânia - Go, v. 5, n.4, p. 221-228, 2004. 

RESUMO-Com o objetivo de avaliar a qualidade bacteriológica de ovos 

de galinha de diferentes origens, obtidos em granjas de postura 

comercial e comercializados em diversospontos varejistas em Goiânia, 

Goiás, foram coletados ao acaso 816 ovos, totalizando 272 amostras, que 

foram encaminhadas ao Laboratório de Bacteriologia do Departamento 

de Medicina Veterinária da EV/UFG para o processamento bacteriológico 

do conteúdo líquido. Os resultados obtidos indicaram 110 (40,44%) 

amostras positivas, tendo sido isoladas e identificadas bactérias da 

família Enterobacteriaceae, sendo 4,46% de Salmonella spp e fungos 

Aspergillus spp. Ocorreu predominância de bacilos Gram-negativos, que 

podem causar alterações químicas e levar à deterioração microbiana, 
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resultando em alterações organolépticas do ovo e representando 

potencial risco à saúde pública. Conclui-se que, para a redução de riscos 

alimentares, de origem microbiana, devem-se adotar medidas de 

biossegurança em toda a cadeia de produção de alimentos. 

PALAVRAS-CHAVE: Enterobacteriaceae, qualidade microbiológica, ovos 

de mesa, poedeiras comerciais 
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F. ; SILVA, O.C.; TRINDADE, B. R. Características físicas e 

microbiológicas do centro tendíneo diafragmático bovino conservado em 

glicerina a 98% e no glutaraldeído a 4%. Ciência Animal Brasileira (UFG), 

Goiânia - GO, v. 5, n.4, p. 229-238, 2004. 

 

4. ANDRADE, M. A. ; BRITO, A. B. ; STRINGHINI, 

J.H.; XAVIER, S. A.; CAFÉ, M. B. ; MURAMATSU, K. Níveis de metionina 

+ cistina em rações de frangos de corte na ração pré-inicial (1 a 7 dias). 

ARS Veterinária, Jaboticabal, v. 20, n.2, p. 9-15, 2004. 
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1. ROCHA, P.T.; MESQUITA, A. J.; ANDRADE, M. A. ; LOULY, P. 

R ; NASCIMENTO, M. N . Salmonella spp., em forros de caixa de transporte 

e órgãos de pintos de um dia. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e 

Zootecnia , v. 55, p. 672-676, 2003. 

Foi o primeiro trabalho publicado que participei do comitê de 

orientação. Neste trabalho auxiliei a aluna a realizar várias coletas no campo 

e por isso tive a oportunidade de conhecer as estruturas das granjas de corte 

de Goiás. Ele também apontou a presença de Salmonella Enteritidis em Goiás 

o que se constituía sério problema sanitário em outras regiões do País. e nos 

detetamos em Goias o que permitiu maior vigilância das Empresas. 
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RESUMO 

Estudou-se a ocorrência de Salmonella spp. em forros de caixa de 

transporte e em órgãos de pintos de corte de um dia, por meio de cultura 

bacteriológica convencional. Foram avaliadas 378 amostras de 18 lotes 

pertencentes a três empresas integradoras de frangos de corte do 

Estado de Goiás. Verificou-se a ocorrência de Salmonella spp. em 55,6 % 

(10/18) dos lotes sendo 10 lotes positivos oriundos de caixa de transporte 

e um lote de órgãos de pinto de um dia. A freqüência de isolamento de 

Salmonella spp. nos forros de caixas foi de 11,1%, e nos órgãos de pintos 

de corte de um dia, 3%. Os resultados sugerem a transmissão vertical do 

agente. Foram isolados os sorovares Salmonella Enteritidis e Salmonella 
Heidelberg, o primeiro mais freqüente (92,3%). 

Palavras-chave: forro de caixa de transporte, frango de corte, pintos de 

um dia, órgãos, Salmonella Enteritidis 
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A. ; LEANDRO, N. S. M.; FORTES, R. M . Efeito do peso inicial dos pintos e 
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51-56, 2001. 
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frangos abatidos no Estado de Goiás. Ciência Animal Brasileira (UFG), 

Goiânia, v. 2, n.2, p. 111-118, 2001. 

RESUMO 

O estudo foi conduzido com o objetivo de verificaro envolvimento de 

Escherichia coli, de Mycoplasma gallisepticum (MG) e de Mycoplasma 
synoviae (MS) em aerossaculite de frangos abatidos no Estado de Goiás. 

Foram colhidas 139 amostras de lesões de sacos aéreos de frangos 

procedentes de 31 galpões, abatidos no período de janeiro a agosto de 

1999. As amostras foram analisadas em forma de pools representativos 

de cada galpão. Para o estudo de E. coli, foram empregados métodos 

convencionais de cultura e identificação bacteriológica. Para o 

diagnóstico de MG e MS, foi empregada a técnica da reação em cadeia 

da polimerase (PCR). No período do estudo foram abatidos 608.111 

frangos provenientes de 31 galpões, dos quais 13.107 (2,15%) foram 

condenados por aerossaculite. E. coli foi isolada e identificada em 25 

(80,64%) dos 31 galpões estudados. MG e MS foram diagnosticados em 

10 (32,25%) e 8 pools (25,80%), respectivamente, entre os 31 testados 

por PCR. Diferentes tipos de associações entre E. coli, MG e MS foram 

observadas neste estudo, sendo que a mais freqüente foi aquela 

envolvendo E. coli e MS (16,13%).A elevada freqüência dos três 

microrganismos estudados, associada ao número expressivo de 

condenações de carcaças de frangos verificado durante este estudo, 

indica a importância destes na enfermidade e para os programas 

sanitários avícolas na região. 

PALAVRAS-CHAVE: Frango de corte, Mycoplasma gallisepticum, 

Mycoplasma synoviae, Escherichia coli, aerossaculite. 
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Zootecnia / BrazilianJournalof Animal Science , Viçosa, v. 29, n.1, p. 

198-205, 2000. 

RESUMO 

Este experimento foi realizado para avaliar os efeitos do uso de milho de 

baixa qualidade nutricional, infestado por insetos ou fungos, sobre o 

desempenho de frangos de corte em rações para a fase inicial. Um total 

de 400 pintos não-sexados da linhagem Ross foi distribuído em 

delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e quatro 

repetições, de acordo com a qualidade dos grãos de milho usado nas 

rações iniciais (1 a 28 dias). O milho não-infestado foi usado na ração 

testemunha, e substituido com níveis de 20 ou 40% de grãos de milho 

infestados por insetos e por 20 ou 40% de grãos de milho infestados por 

fungos. Ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar, no 

período de 1 a 28 e 29 a 49 dias e no período total, não foram 

influenciados pelos tratamentos. As relações entre o peso dos órgãos e 

o peso corporal foram crescentes para fígado e bursa of Fabricius, à 

medida que o milho com níveis de infestação por insetos ou fungos 

aumentaram, principalmente para a fúngica. À necropsia realizada aos 29 

e 51 dias de idade dos frangos, identificou-se o aumento da freqüência 

de problemas de pernas e lesões hepáticas nos tratamentos que 

continham milho infestado com insetos ou fungos em sua composição. Os 

níveis de infestação por insetos ou fungos usados não influíram no 

desempenho dos frangos, porém podem contribuir para aumentar a 

incidência de problemas metabólicos, fatores que não se refletem no 

desempenho do frango de corte, mas que aumentam as taxas de 

condenação de carcaça. 

Palavras-chave: desempenho, frangos de corte, fungos, insetos, milho, 

ração inicial. 
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Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia, v.27 -, p. 475-477, 1998. 
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 Ano de 1997 

 

1. CHAVES, N. S. T. ; BARROS, P. S. M. ; MARTINS, A. 

F. ; ARAÚJO, E. G. ; EURIDES, D. ; ARAÚJO, L. F. ; ANDRADE, M. A. ; 

JACOMINI, G. J. . Estudo da microbiota ocular com o monitor da 

ciclosporina A (2%) em cães submetidos ao transplante de córneas de 

suínos. Veterinária Notícias, Uberlândia, v. 3, n.1, p. 73-77, 1997. 

 

Ano de 1996 

 

1.  CHAVES, N, S. T.; BARROS, P. S. M.; APÓSTOLO FERREIRA 

MARTINS, ARAÚJO, E. G. ; ANDRADE, M. A.; EURIDES D.; E 

CLAUSMIR, C .Z. Estudo da microbiota ocular como monitor do 2-1 

fosfato de dissódico de betametasona e do fosfato dissódico acetato 

de dexametasona, em cães que receberam transplante de córnea com 

suínos. Anais Esc. Agron. e Vet. v.26, n.2, p-31-36, 1996. 

 

Ano de 1995 

 

1. NUNES, I. A. ; MESQUITA, Albenones José de ; ANDRADE, 

M. A. ; OLIVEIRA, A. N. . Ocorrência de Salmonella em carcaças e 

cortes de frangos comercializados em Goiânia-GO. Anais da Escola de 

Agronomia e Veterinária, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, v. 25, 

n.2, p. 1-5, 1995. 

 

2. ANDRADE, M. A. ; MESQUITA, A. J. . Frequencia de 

Salmonella em granja de postura comercial localizadas no município de 
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Goiânia e Estado de Goiás. Anais da Escola de Agronomia e Veterinária, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, v. 25, n.2, p. 21-26, 1995. 

 

 

Ano de 1992 

 

1. ANDRADE, M. A.; MESQUITA, A. J.; SILVA, L. A. F. ; PAULO, 

N. M. . Freqüência de bactérias isoladas de ambientes, feridas 

cirúrgicas, médicos veterinários, enfermeiros e auxiliares de 

enfermagem. Anais da Escola de Agronomia e Veterinária, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, v. 21, n.1, p. 101-111, 1992. 

 

 

2. MESQUITA, A. J.; SILVA, L. A. F.; ANDRADE, M. A. ; 

BATISTA, M. A. C. . Sensibilidade e resistência de bactérias isoladas de 

ambientes, feridas cirúrgicas, em médicos veterinários, enfermeiros e 

auxiliares de enfermagem. 2. Infecção em Hospital veterinário. Anais da 
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Escola de Agronomia e Veterinária, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

v. 22, n.1, p. 1-8, 1992. 

 

Ano de 1986 

 

1. ANDRADE, M. A. COSTA, R. R.; DIAS FILHO, F. C. Ocorrência 

de mastite bovina  na bacia leiteira de Goiânia.. Anais da Escola de 

Agronomia e Veterinária. Ano 13, no 1, 1986. 

 

 

2. ANDRADE, M. A. COSTA, R. R., DIAS FILHO, F. C. 

Sensibilidade e resistência de agentes isolados de mastite bovina. Anais da 

Escola de Agronomia e Veterinária. Ano 13, no 1, 1986. 

 

3. ANDRADE, M. A. Fatores que influenciam a vacinação de 

Newcastle em pintos de linhagem comercial. I. Influência de anticorpos 

maternos.Anais da Escola de Agronomia e Veterinária. Ano 14, no 1986. 
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Ano de 1979 

 

1. CARNEIRO, J. R.; SANTOS, E. E.; ANDRADE, M. A.;TORRES, A. J. A.; 

ROSA, A. R. Frequências e causas de doenças do aparelho digestivo em 

bezerros na bacia leiteira de Goiânia. Revista de Medicina Tropical. 

v. 10, 1979 

 

2. COSTA, R. R.; SANTOS, E. E.; ANDRADE, M. A. ; TORRES, A. J. A.; 

ROSA, A. R  Frequência e causas de doenças do aparelho digestivo de 

bezerros na Bacia Leiteira de Goiânia.. Anais da Escola de Agronomia 

e Veterinária. Ano 8, no 1, 1979. 

 

RESUMO 

 

 

Ano de 1978 

 

1. COSTA, R. R.; CARVALHO, E. E.; ANDRADE, M. A; FITCHNER,S. 

Pododermatite contagiosa em ovinos e caprinos no Estado de Goiás. 

Anais da Escola de Agronomia e Veterinária. Ano 8, no 1978. 
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VII.2-Capítulos de livros publicados 

 

Além dos trabalhos publicados em periódicos participei na 

elaboração de cinco capítulos de livros como co-autora, que estão listados 

abaixo: 

 

1. GONZALES, Elisabeth ; ROCHA, Patrícia Tironi ; ANDRADE, 

MARIA AUXILIADORA . MEDICAMENTOS COM EFEITOS NO SISTEMA 

RESPIRATÓTIO. In: SPINOSA, HS; PALERMO-NETO,J;GÓRNIAK,SL. 

(Org.). Medicamentos em animais de produção. 1ed.Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan Ltda, 2014, v. 1, p. 295-301. 

 

2. STRINGHINI, J.H. ANDRADE, M. A.;CUNHA, M.I.R.; VIANA, 

E. F.; CAFÉ, M.B.; ROYER, A.F.B.; REZENDE, P.M. Aspectos sobre cria e 

recria de poedeiras comerciais. In: ALBINO, L. F.T.; CARVALHO, B. R.;MAIA, 

R.,C.; BARROS,V. R. S. M. (Org.). Galinhas poedeiras: criação e alimentação. 

1ed.Viçosa:Editora, 2014, v. 1, p. 31-98. 

 

3. CAFÉ, Marcos Barcelos.; ANDRADE, Maria Auxiliadora ; 

ROCHA, Patrícia Tironi.  Enfermidades Tóxicas. Doenças das aves. 2ed. 

Campinas-SP: Fundação APINCO de Ciência e Tecnologia, 2009, v. , p. 1003-

1020 

 

4. ANDRADE, M. A.; CARNEIRO,S.C.M.C. ;  FIORAVANTI, M. C. 

S. ; STRINGHINI, J. H.;OLIVEIRA, E. R.. Enfermidades metabólicas, 

carenciais e nutricionais. In: Luiz Antônio Franco da Silva; Duvaldo Eurides; 

Maria Clorinda Soares Fioravanti; Adilson Donizete Damasceno; Olízio 

http://lattes.cnpq.br/5436760646498130
http://lattes.cnpq.br/9860968235125158
http://lattes.cnpq.br/8772502020076257
http://lattes.cnpq.br/8772502020076257
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Claudino da Silva. (Org.). Diagnóstico, interpretação e Procedimentos 

terapêuticos em Veterinária. Editora Kelps Ltda, 2005, v., p. 215-220. 

 

 

5. CAFÉ, Marcos Barcelos; ANDRADE, Maria Auxiliadora . 

Enfermidades Tóxicas. In: Ângelo Berchieri Júnior; Marcos Macari (Org.). 

Doenças das Aves. 1 ed. Fundação APINCO de Ciência e Tecnologia, 2000, p. 

465-481. 

 

 

VII.3-Resumos simples e expandidos publicados em eventos 

 

Ao longo dos anos publiquei aproximadamente 150 resumos simples 

e expandidos os quais foram divulgados em eventos nacionais e internacionais. 

Creio que listar todos os resumos não tem grande revelância neste memorial, 

no entanto escolhi de forma aleatária 20 resumos que estão apontados 

abaixo: 

 

1. MATIAS, T. D.; MORAES, D. M. C.; ANDRADE, M. A. Detecção de 

Salmonella sp. em equipamentos de entrepostos de ovos comerciais através 

das técnicas de cultivo bacteriano e por PCR em tempo real. In :24º Congresso 

Brasileiro de Avicultura e Suinocultura- SIAVS realizado em 28 e 30 de julho 

de 2015 no Anehmbi, em São Paulo, SP.  

 

 

2. LEONÍDIO, A. R. A.; ALMEIDA, A. M. S.; FIGUEIRA, S. V.; 

MORAES, D. M. C.; NOLETO, R. A.; STRINGHINI. J. H.; ANDRADE, M. A. 

Desempenho de frangos de corte inoculados com Salmonella  Enteritidis e 
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tratados com ácido butírico encapsulado. In: Conferência FACTA de Ciência 

e Tecnologia Avícolas, ocorrida no período de 26 a 28 de maio de 2015, 

Campinas, SP.  

 

 

3. MORAES, D. M. C.; GONCALVES, C. L. R.; PANIAGO, M. E. L.;  

STRINGHINI, J. H. ; JAYME, V. S. ; LIMA JR, M. ; ANDRADE, M. A. . 

Salmonella sp. investigation in commercial eggs by conventional bacteriology 

analys and real time PCR. In: XXEuropean Symposium on the Quality of 

Poultry Meat -0XV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg 

Products-, 2013, Bergamo. Word's Poultry Science journal, 2013. v. 69. p. 117. 

 

 

4. LACERDA, M. J.; SANTOS, J.S.; LEANDRO, N. S. M.; LIMA, 

H.J.D.A.; MENDES, F. R.; ANDRADE, M. A.; STRINGHINI, J.H. Efeito da 

temperatura na qualidade bacteriológica de ovos de codornas  com casca  

opacas ebrilhantes contaminados com Salmonella entérica sorovar 

Typhimurim. In: XXI  Congresso Latinoamericano de Microbiologia. Santos-

SP. 2012 

 

 

5. BARNABE, A. C. S. ; MATIAS, T. D. ; MORAES, D. M. C. ; 

DIVINO, R. M. A. ; ALCANTARA, J. B. ; ANDRADE, M. A. . Perfil de 

resistência antimicrobiana de Escherichia coli isoladas de suabes de arrasto 

em granjas de frangos de corte. In: 29ª Conferência FACTA de Ciência e 

Tecnologia Avícolas, 2011. 
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http://lattes.cnpq.br/0603234425928309
http://lattes.cnpq.br/8030260671850794


97 

  

6. MENDES, F.R; ANDRADE, M. A.; LACERDA, M. J. R.; 

SANTOS, J. S.; ALCANTARA, J. B.; M. Comportamento da Pseudomonas 

aeruginosas em ovos lavados e não lavados contaminados artificialmente e 

armazenados em diferentes temperaturas. In: Trabalhos de Pesquisa José 

Maria Lamas da Silva, 2010, Santos - SP. Conferência FACTA. Santos - SP. 

Facta, 2010. 

 

7. CARVALHO, A. M, PERES, Jr, A. K.; HIDASI, H. W.; BARNABÉ, 

A. C. S.QUADRO, F.M.; JAYME, V. S.; ANDRADE, M. A. Perfil de 

resistência a fármacos antimicrobianos de Salmonella enterica e de outras 

Enterobacteriaceae isoladas de teiú (Tupinambis merianae) em cativeiro. In:  

XIII Congresso e XIX Encontro da Associação Brasileira de Veterinários de 

Animais Selvagens- ABRAVAS, em Campos do Jordão-SP, em 18 a 22 de 

outubro de 2010 

 

 

8. CALACA, G. M.; ARAÚJO, A.R. ; CAFÉ, M. B. ; ANDRADE, M. 

A. ; BARNABE, A. C. S. ; SOUZA, E. S. feitos de ácidos orgânicos na saúde 

intestinal de frangos de corte. In: Conferencia FACTA 2009 de Ciência e 

Tecnologia Avícolas-21o Congresso Brasileiro de Avicultura 27a Conferência 

FACTA, 2009, Porto Alegre- RS. Anais do Prêmio Lamas - 2009 -Fundação 

Apinco de Ciência e Tecnologia Avícolas. CAMPINAS - SP: Fundação APINCO 

de Ciência e Tecnologia Avícolas, 2009. 

 

9. HIDASI, H. W.; JAYME, V. S. ; MARQUES, A. E. ; COSTA, H. 

X. ; LINHARES, G. F. C.; ANDRADE, M. A. Detecção de Chlamydophila 

psittaci em psitacídeos provenientes do centro de triagem de animais 

http://lattes.cnpq.br/9860968235125158
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http://lattes.cnpq.br/0603234425928309
http://lattes.cnpq.br/9319333962450391
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selvagens de Goiás. In: VI Congresso de Pesquisa,Ensino e Extensão - VI 

CONPEEX, 2009, Goiânia. 2009. p. 6442-6446. 

 

 

10. ALCANTARA, J. B.; ANDRADE, C. Y. T. ; ANDRADE, M. A. ; 

MORAES, D. M. C. ; CAFÉ, M. B. ; STRINGHINI, J. H. . Salmonella enterica 

subespécie enterica Enteritidis inoculadas experimentalmente na casca e na 

câmara de ar de ovos férteis de perus (Meleagris galopavo). In: VI Congresso 

de Pesquisa, Ensino e Extensão - VI CONPEEX, 2009, Goiânia. p. 5589-5593. 

 

 

11. CONCEIÇÂO, M.: PARENTE L.;L., ANDRADE, P. B.; DUARTE, F. 

O. S.; ANDRADE, M. A.; AMORIM, S. S.  Avaliação da eficiência da Vacina 

BIOCAN "M" em gatos filhotes positivos para dermatofitose. In: 8ª 

Conferencia Sul-americana de Medicina Veterinária. Rio de Janeiro, 2008.  

 

 

12. ANDRADE, C. Y. T.; ANDRADE, M. A. ; STRINGHINI, José 

Henrique ; CAFÉ, M. B. ; ALCANTARA, J. B. ; ANDRADE, M. G. . Aspectos 

clínicos e anatomohistopatologicos de perus inoculados experimentalmente 

com Salmonella enterica subespecie enterica sorovar Enteritidis. In: 

Conferência APINCO de Ciência e Tecnologia Avícolas, 2008, Santos. Revista 

Brasileira de Ciência Avícola suplemento.. Campinas: Fundação APINCO de 

Ciência e Tecnologia Avícolas,  

 

 

13. REZENDE, P. M. ; ANDRADE, M. A. ; STRINGHINI, M. L. ; 

DIAS, C. O. ; BATISTA, M. A. C. . Avaliação microbiológica das mãos, 

http://lattes.cnpq.br/9860968235125158
http://lattes.cnpq.br/8505634095383289
http://lattes.cnpq.br/8505634095383289
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orofaringe e narinas dos manipuladores de ovos em granjas comerciais. In: IV 

Congresso de pesquisa, Ensino e Extensão, 2007, Goiânia. Ciência, Educação 

e Compromisso Social, 2007. 

 

 

14. ANDRADE, C. Y. T. ; ANDRADE, M. A. ; CARDOSO, D. M. ; 

ALCANTARA, J. B. ; ALMEIDA, G. R. ; MORI, A. . Aspectos Clínicos e 

Anatomopatológicos de perus e frangos de corte oriundos de ovos inoculados 

experimentalmente com Salmonella enterica subspécie enterica sorovar 

Enteritidis. In: IV Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, 2007, Goiânia. 

Ciência, Educação e Compromisso Social, 2007. 2008. v. 10. p. 271-271. 

 

 

15. PARENTE, L. M. L. ; LIMA, F. G. ; ANDRADE, M. A. ; PAULA, 

J. R. ; LINO JUNIOR, R. S. ; PAULA, N. M. . Avaliação da atividade 

angiogênica do extrato etanólico das flores da Calendula officinalis: 

resultados parciais. In: X Congresso Nacional de Cirurgia Experimental, 

2007, Cuiabá. Programa Oficial do X Congresso Nacional de Cirurgia 

Experimental, 2007. 

 

 

16. SANTOS, B. M. ; STRINGHINI, J. H.; ANDRADE, M. A. ; 

SOUZA, E. S. ; ALVARENGA, T. C. ; JARDIM FILHO, Roberto de Moraes . 

Dimensões de órgãos digestórios de frangos recebendo rações pré-iniciais 

com níveis de energia metabolizável e lisina digestível. In: Conferência 

APINCO de Ciência e Tecnologia Avícolas, 2006, Santos-SP. Conferência 

APINCO de Ciência e Tecnologia Avícolas 2006. Campinas: FACTA, 2006. p. 

83. 
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17. CRUZ, C. P.; OLIVEIRA, A. S. C.; STRINGHINI, 

J.H. ; ANDRADE, M. A. ; CHAVES, Leandro da Silva . Performance and 

carcass yield of broilers fed with diets supplemented or not with antibiotic 

and anticoccidial drugs. Poultry Science , Auburn - Alabama, v. 84, n.Supl., 

p. 7-7, 2005. 

 

 

18. FERNANDES, C M ; ROCHA, P. T.; ANDRADE, M. A. ; SILVA, 

P L . Estudo retrospectivo da sensibilidade aos antimicrobianos dos isolados 

de Escherichia coli e Salmonella sp de aves no período de 1993 a 2003.. 

Revista Brasileira de Ciência Avícola , Campinas -SP, v. Supl., n.7, p. 202-

202, 2005. 

 

 

19. OLIVEIRA, A. S. C. ; REZENDE, C S M ; MESQUITA, A. 

J. ; ANDRADE, M. A. ; LINHARES, G. F. C. ; COELHO, K.O. Perfil de 

resistência a antimicrobianos de Salmonella Enteritidis e Salmonella 

Typhimurium isoladas de miúdos de aves em Goiás. Revista Brasileira de 

Ciência Avícola, Santos -SP, v. supl 6, p. 196, 2004. 

 

20. ANDRADE, M. A.  Avaliação da qualidade bacteriológica dos 

ovos comercializados em Goiânia, Goiás. In: IV encontro de pesquisadores da 

EV / UFG, 2003, GOIÂNIA. cegraf-ufg,  
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Além das divulgações citadas acima listarei abaixo os congressos, 

os simpósios, as conferências e as reuniões que aceitaram divulgar os 

resumos, os quais foram divulgados sob a forma de pôster, ou oral ou em Anais 

e ainda em CDs.  

1. Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária,  

2. Congresso Brasileiro de Avicultura e Suinocultura - SIAVS,  

3. Congresso Latinoamericano de Microbiologia,  

4. Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA,  

5. Congresso Brasileiro de Avicultura,  

6. Congresso e Encontro da Associação Brasileira de Veterinários de 

Animais Selvagens- ABRAVAS,  

7. Congresso Brasileiro de Coturnicultura, 

8. Congresso Internacional de Zootecnia, 

9. Congresso Latinoamericano de Avicultura,  

10. Congresso Brasileiro de Zootecnia,  

11. Congresso sobre Manejo e Nutrição de Aves e Suínos-CBNA,  

12. Congresso de Pesquisa Ensino e Extensão- CONPEX, Goiânia 

13. Congresso de Produção, Comercialização e Consumo de Ovos,  

14. Congresso Nacional de Cirurgia Experimental,  

15. Congresso Brasileiro de Veterinários Especialista em Suínos,  

16. Congresso Panamericano de Ciências Veterinárias,  

17. Congresso Brasileiro de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais 

18. Congresso Latino americano de Buiatria, 

19. European Symposium on the Quality of Poultry Meat – 

20. XV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products-, 

21. Conferências FACTA de Ciência e Tecnologia Avícolas desde o ano de 

1993. Na FACTA que tenho divulgado a maioria dos trabalhos 

22. Conferência Sul-americana de Medicina Veterinária, 
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23. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia da a 38a até a 49a  

24. Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária,  

25. Simpósio Brasileiro da Indústria de Alimentação Animal,  

26. Alltech Symposium ,  

27. European Symposium on Poultry Nutrition -World's Poultry Science e 

28. Journal Biennial Conference of the Society for Tropical Veterinary 

Medicin. 

 

Também, ao longo dos anos, tenho realizado pareceres técnicos em 

revistas nacionais como consultor ad doc das Revistas: Ciência Animal 

Brasileira de Goiânia,  Ciência e Tecnologia de Lavras ; ARS revista, revista 

de veterinária e zotecnia de Jabuticabal; Journal Science de Uberlandia.  
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VIII-ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

Desde o final de 1970, após realizar o curso de Especialização em 

Microbiologia e estruturar o Laboratório de Bacteriologia, o mesmo está sob 

minha responsabilidade e contou, até pouco tempo, com a participão e apoio 

da técnica de Laboratório Maria Aparecida Batista da Costa e, atualmente, 

conto com a médica veterinária Maria Auxiliadora Leão. 

O Laboratório de Bacteriologia foi inicialmente equipado com  

recursos do PRODECA ( Programa de Desenvolvimento de Ensino de Ciências 

Agrárias) por um projeto encaminhado por mim (como informei 

anteriormente) e, ao longo dos anos, por projetos encaminhados aos órgãos 

de fomentos de pesquisa por mim e, também, por outros professores, 

principalmente pelo prof. Luiz Antônio Franco da Silva que, através de seus 

trabalhos, colocou vários equipamentos neste laboratório.  

Além de atender partes do conteúdo da disciplina de Doenças 

Infecciosas e o Hospital Veterinário, o Laboratório tem ainda a função de 

prestar serviço à comunidade, médicos veterinários e proprietários rurais na 

identificação dos agentes infecciosos e na realização do teste de 

suscetibilidade aos antimicrobianos. 

Por muitos anos minhas atividades didáticas foram desenvolvidas 

em doenças de etiologia bacteriana e patologia aviária. Isto me possibitou até 

1992 que minhas atividades de extensão fossem relacionadas principalmente 

a mastite bovina e diarréia de bezerros e em paralelo desenvolvi discretos 

trabalhos em aves.  

Em consequência dos trabalhos de campo e laboratório em 

infecções da glândula mamária, ministrei palestras no seminário realizado 

para os técnico da EMGOPA e EMATER sobre mastite bovina. 
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Em 1992, ministrei um curso de reciclagem sobre mastite bovina 

para os médicos veterinários da EMATER de Goiás com duração de 20 horas. 

Até o ano de 1989, as atividades realizadas no laboratório não eram 

quantificadas, só se registrava a carga horária dedicada à atividade. 

Consultando os relatórios verifiquei que de 1982 até 1989 dediquei em média 

300 horas anuais às atividades do Laboratório de Bacteriologia.  

De 1990 até 2014 foram realizados mais de 20.000 culturas 

bacteriológicas e antibiogramas, com a média de 800 culturas e 940 

antibiogramas por ano, sem contabilizar as amostras oriundas de projetos de 

pesquisas. Na rotina do laboratório são processadas amostras enviadas por 

alunos ou professores, por médicos veterinários de campo ou de clínicas e de 

proprietários rurais. Foram processadas amostras de diferentes espécies: 

canina, felina, bovina, suína, equina, caprina, entre outras. Das principais 

espécimes clínicas processadas merecem destaque leite mastístico, 

secreções de ouvido e de pele, fezes e fragmentos de órgãos de diferentes 

espécies.  

Já a instalação ou criação do Laboratório de Doenças das Aves 

ocorreu pela interação da Universidade com as necessidades da sociedade. 

Existiu uma articulação pedagógica para a criação da disciplina 

Ornitopatologia e em função da demanda em diagnóstico de doenças das aves 

criou-se o laboratório de Doenças de Aves que não estava planejado. Ele 

cresceu lentamente, com passos inseguros, de forma tímida, e hoje atende a 

criadores de aves de diferentes sistemas de produção, médicos veterinários, 

zootecnistas, alunos, professores e a comunidade em geral de Goiás, Distrito 

Federal e Tocantins. 

Creio que a criação da disciplina Ornitopatologia e o atendimento 

ambulatorial que venho realizando como prestação de serviço à comunidade 

tiveram como consequência a ampliação do laboratório de Doenças das Aves. 
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Esta ampliação do Laboratório de Doenças das Aves aconteceu graças a um 

projeto encaminhado pela prof. Maria Clorinda S. Fioravanti com a 

coloboração dos professores José Henrique Stringhini, Marcos Barcelos Café 

e minha. Este projeto foi aprovado e executado e estão sob minha 

coordenação e responsabilidade e é denominado ”Núcleo de Pesquisa em 

 Sanidade de Aves” que tem inclusive uma placa com meu 

nome(Figura 1).  

 

 

 

FIGURA 1-Placa colocada no Prédio do Setor de Preventiva 

 

 

O Núcleo de Pesquisa em Sanidade das Aves atende a alunos de 

graduação, pós-graduação dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

criadores de aves e agroindustrias goianas.  

Nos Laboratórios de Bacteriologia e Doenças das Aves executei 

vários trabalhos acadêmicos, projetos de pesquisa e projetos de extensão. 
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Listo abaixo os projeto de extensão que considero importantes na minha 

trajetória acadêmica. 

 

1. Em 1993 participei do Projeto Quelônios da Amazônia  que se 

constituiu de um convênio entre a UFG/IBAMA. Neste projeto participaram 

prof. José Henrique Stringhini, Valéria de Sá Jayme, Vera Lúcia da Luz do 

Ibama e alunos de graduação. Foram eutanasiadas 50 tartarugas com 

diferentes objetivo e a mim coube além de necropsiar, realizar as culturas 

bacteriológicas  que consistiram em 120 análises e 50 exames parasitológicos. 

 

2.Foi conduzido de 05/01/2010 a 05/01/2013 o projeto com o título 

“Serviço de Dermatologia Veterinária”, sob a coordenação da prof. Maria 

Conceição. Neste projeto processei amostras de pele de cães e gatos  que 

davam entrada no Hospital Veterinário e se indicada fazia cultura 

bacteriológica e micológica e testes de suscetibilidade aos antimicrobianos 

das bactérias identificadas  

 

3. Projeto iniciado em novembro de 2011 a 2016, sob a coordenação 

do prof. Marcos Barcelos Café com o título: “Treinamento técnico-prático em 

produção de frango de corte” com uma equipe de professores da  avicultura”. 

Neste projeto se faz acompanhamento  e orientação a estudantes dos Cursos 

de Medicina Veterinária e Zootecnia das atividades de nutrição, manejo e 

sanidade da Granja Escola que cria frango de corte.   

 

4. Projeto iniciado em abril de 2013 em execução, com o título: 

“Atendimento laboratorial de aves e produtos utilizados em fábrica de 

ração”, sob a minha coordenação. Este projeto se desenvolve nos Laboratórios 

de Bacteriologia e Núcleo Pesquisa de Doenças das Aves e participam 
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professores de nutrição, saúde pública, produção de aves, alunos de 

graduação e pós graduação. São processadas nestes laboratórios  pesquisa de 

Salmonella em matéria prima oriundas de agroindústrias que são utilizadas na 

fabricação de ração, amostras de aves doentes ou portadoras, exposição de 

placas em incubatórios, contagem de Enterobacteriaceae entre outros. 

Realizo por mais de 30 anos diagnóstico de enfermidades avícolas 

e orientação técnica a produtores do Estado de Goiás, Tocantins e Distrito 

Federal. Creio que vale ressaltar, que esta atividade me permitiu interagir 

com a comunidade do meio rural de diferentes padrões econômicos e sociais 

o que me permitiu obter conhecimento que levei para as salas de aulas. As 

propriedades que atendi podem ser caracterizadas em propriedades que 

criam aves para consumo familiar, que comercializam seus produtos em feiras 

livres, que criam frango de corte no sistema convencional, poedeiras 

comerciais e matrizeiros.  

Nesta atividade de extensão, inicialmente registro o caso a ser 

atendido em um fichário próprio, faço a identificação da propriedade, 

anamnese, registro os sintomas descritos pelo proprietário ou médico 

veterinário. Após isto, solicito de quatro a seis aves por lote, das quais faço 

a necrópsia, coleto material e dou prosseguimento aos exames necessários. 

Tenho atendido em média 90 propriedades por ano, nestes últimos 30 anos. 

Nestes atendimentos além de criadores de galinhas (que se constituem no 

maior número) atendi criadores de perus, de patos, de codornas, pavão, 

gansos, emas, avestruzes, de galinhas da angola, atividades que se 

constituíram numa relação entre a comunidade e a universidade, pois os 

atendimentos serviram para treinar muitos alunos de graduação em Medicina 

Veterinária.  

De posse dos dados do caso clinico atendido, preconizei as 

orientações terapêuticas, recomendei vacinações, controle de endoparasitas 
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e medidas higiênicas sanitárias aos criadores para serem aplicadas aos 

criatórios.  

Considerando os últimos 30 anos dedicados a diagnóstico em 

doenças de aves, calculo que realizei mais 108.000 necrópsias. Além de 

realizar o diagnóstico anatomopatológico, fiz diagnósticos bacteriológicos, 

sorológicos e testes de suscetibilidade aos antimicrobianos.  

Além dessas atividades de extensão, a convite ou por determinação 

do Chefe do Departamento, coordenei o curso de Ornipatologia ministrado 

pelo Professor Walter Maurício Correa (in memoriam) para professores desta 

Escola, médicos veterinários da EMATER e Secretária da Agricultura do 

Estado de Goiás. 

Outra atividade, que muito me honrou, foi minha participação na 

comissão técnico científica do IX Congresso Brasileiro de Avicultura, 

realizado em Brasília-DF. Também participei do XXIV Congresso de Medicina 

Veterinária, realizado pela Sociedade Goiânia de Veterinária- SOGOVE, em 

1996, em Goiânia, como organizadora do“Comitê de Apoio Científico”. 

Em 1988 ministrei curso sobre criação de aves para 30 produtores 

rurais no município de Nerópolis. Fui palestrante do curso de Produção, 

Manejo e Sanidade de frangos de corte durante a IX Semana de Veterinária 

de Goiânia realizado de 09 a 13 de setembro de 1996, promovido pelo Centro 

Acadêmico Livre de Medicina Veterinária. 

Em 1997, fui membro da Comissão de Apoio na participação da UFG 

na Goiastec- Show, realizado no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia 

Após concluir meu mestrado, fui convidada a fazer palestras sobre  

doenças de aves na  1ª Jornada Goiânia de Sanidade Avícola realizada de 20 

a 22 de setembro de 1998, promovido pelo Instituto Goiano de Defesa Agro 

Pecuária– IGAP e Delegacia Federal da Agricultura de Estado de Goiás-DFA-

Go.   
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O Instituto Goianio de Defesa Agropecuaria na pessoa do Sr. 

Rogério Martins Esteves, diretor técnico, solicitou auxilio nos planejamentos 

de ações referentes a doenças de aves. Após aprovação do Conselho 

Departamental da Escola de Veterinária  por dois anos prestei consultoria a 

este Instituto, inclusive até hoje auxilio os médicos veterinários da 

Agrodefesa em casos da ocorrência de surtos doenças. 

Também fui palestrante do “1º Workshop sobre aves de criação não 

comercial”, promovido pela Secretária de Agricultura e Abastecimento, 

através da Diretoria de Inspeção e Defesa Agro-pecuária- DIPOVA e 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/ Delegacia Federal de 

Agricultura no Distrito Federal-DFA/DF, Sobradinho/DF. 

Participei da Programação da Semana do Médico Veterinário, 

realizada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária em Goiânia, Goiás, 

em 2001 de 05 a 06 de setembro. 

Entre 2000 a 2005 a criação de avestruzes cresceu no Estado de 

Goiás e a procura por diagnóstico desta ave aumentou. As dificuldades para 

atender criadores de avestruz foram muitas, principalmente pela falta de 

experiência em doenças e manejo destas aves. Posso acrescentar que as 

dificuldades se iniciavam no momento da necrópsia pelo tamanho da ave. Este 

período se caracterizou por muitas tarefas e muitos estudos, que resultaram 

posteriormente em conhecimentos. 

Proferi palestra no I Curso Básico de Produção de Avestruz, 

promovido pelo Departamento de Produção Animal da Escola de Veterinária 

em parceria com a COOVESTRUZ, no período de maio a junho de 2003 para 

criadores e profissionais.  

Fui convidada pelo  Diretor Técnico, Hygino Felipe de Carvalho, da 

Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA para proferir temas 
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no Curso de Sanidade Avícola promovido pela AGRODEFESA , realizado no 

período de 14 a 17 de setembro de 2004. 

Ministrei palestras no Curso de Vigilância em Doenças das Aves 

para Médicos Veterinários oficiais do Distrito Federal, Tocantins e Goiás. 

Curso promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/ 

Secretária de Defesa Agropecuária Delegacia Federal de Agricultura no 

Distrito Federal-DFA/DF, no período de 25 a 29/09/2006. 

Ministrei palestras no curso de treinamento de Médicos 

Veterinários oficiais para emissão de GTA-módulo aves-2008 e colheitas de 

amostras para a vigilância em aves de descarte para vigilância de Doença de 

Newcastle e Influenza Aviária.  

Participei da Comissão Organizadora do Curso de Capacitação em 

Sanidade de Aves para médicos Veterinários da AGRODEFESA. Uma 

proposta de cursos de capacitação para médicos veterinários foi encaminhada 

ao CNPq para concorrer ao edital: CNPQ/MAPA/DAS, o qual foi aprovado. 

Coordenei conjuntamente com Prof. Jurij Sobestiansky e Prof. Marcos 

Barcelos Café três cursos em 2009, 2010 e 2011, tendo cada um 52 horas 

distribuidas em dois módulos, Em cada curso foram inscritos 30 médicos 

veterinários oficiais da Agência Goiânia de Defesa Agropecuária- 

AGRODEFESA, portanto foram capacitados 90 médicos veterinários.  

Participei da comissão organizadora do Curso de Capacitação em 

Sanidade de Suínos para médicos Veterinários do serviço Oficial, em maio de 

2010 conjuntamente com Prof. Jurij Sobestiansky e Prof. Marcos Barcelos 

Café. Neste curso ministrei palestras sobre Salmoneloses em suínos para 30 

médicos veterinários. 

Sou membro do Comitê Estadual de Sanidade Avícola do Estado de 

Goiás - COESA/GO Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

representando a Escola de Veterinária e Zootecnia desde sua criação a partir 
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de da Portaria Ministerial nº 193, em 1994, do Programa Nacional de Sanidade 

Avícola. Os objetivos deste programa consistem em prevenir, controlar as 

principais doenças de interesse em avicultura e saúde pública e também 

fornecer produtos avícolas seguros para o mercado interno e externo. As 

reuniões acontecem duas vezes ao ano, onde são discutidos e apontadas as 

alterações nas resoluções e as decisões cabíveis aos órgãos de defesa do 

Estado para atender os objetivos do programa. 

Relaciono abaixo os eventos que participei em ordem cronológica, 

os quais se relacionam a aquisição e a divulgação do conhecimento e que 

contribuíram para nortear muitas pesquisas que foram desenvolvidas. Além 

disso, esta interação com os produtores e profissionais do mesmo campo de 

atuação sempre ampliaram meus conhecimentos e me permitiram levá-los para 

a sala de aula. 

 

1. Realizei o Curso de Especializaçõa em Microbiologia Médica 

promovido pelo Instituto de Patologia Tropical da UFG no segundo semestre 

de 1975, totalizando 360 horas. 

 

2. Realizei o Curso de Aperfeiçoamento para Docentes de Ensino 

Superior promovido pela UFG em convênio com o Procapies/Capes /IIca/ 

Embrapa de 5 a 17 de janeiro e de 4 a 17 de julho de 1976, num total de 180 

horas/aula. 

 

3. Participei do curso teórico prático sobre Bactérias Anaeróbias 

de Importância na Área Biomédica Médica promovido pelo Instituto de 

Patologia Tropical da UFG, de 16 a 20/10/1978, perfazendo um total de 30 

horas/aula. 
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4. Participei do curso de atualização em Micologia Médica 

promovido pelo Instituto de Patologia Tropical da UFG, de 10 a 20/07/1979, 

perfazendo um total de 20 horas. 

 

 

5. Participei do IX Encontro de Médicos Veterinários do Estado de 

Goiás realizado em Goiânia no período de 4 a 6 de setembro de 1979. 

 

6. Participei do curso de Cocos Patogênicos promovido pelo 

Instituto de Patologia Tropical da UFG em 1980 com duração de 20 horas. 

 

7. Coordenei e participei do curso de Ornitopatologia promovido 

pela Escola de Veterinariam em 1980 com duração de 40 horas. 

 

8. Participei do XI Encontro de Médicos Veterinários do Estado de 

Goiás realizado em Goiânia no período de 8 a 10 de setembro de 1981 

 

9. Participei do I Simpósio Brasileiro sobre Doenças de Bezerros 

promovido pela Sociedade Goiânia de Veterinária e Universidade Federal de 

Goiás realizado em Goiânia no período de 19 a 21 de março de 1981. 

 

10. Participei do Curso de Treinamento de Iniciação a Pesquisa 

realizado na Escola de Veterinaria da UFMG em razão do convênio  FEP/MVP-

CNPq  realizado de 3 de agosto a 3 de dezembro de 1982, correspondendo a 

480 horas. 

 

11. Participei do Seminário de Enterobacteriaceae promovido pelo 

Instituto de Patologia Tropical da UFG em 15/06 a 25/06 de 1982, 

correspondendo a 60 horas. 

 

12. Fui membro da Comissão Técnica Cientifica do IX Congresso 

Brasileiro de Avicultura em 1985. 

 

 

13. Coordenei o curso de Avicultura na III Semana de Agrárias de 

Goiânia, 16 a 21 de outubro de 1988, num total de 50 horas. 
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14. Participei do XI Congresso Brasileiro de Avicultura realizado em 

Brasilia em 15 a 17 de agosto de 1989. 

 

15. Participei do IV Simpósio Brasileiro de Microbiologia de 

Alimentos promovido pela Universidade Federal de Goiás e Sociedade 

Brasileira de Microbiologia realizado em Goiânia no período de 2 a 5 de abril 

de 1991  

 

16. Participei do curso de “Planejamento e Análise de Experimentos” 

coordenado pelo prof. Ivan Barbosa Machado Andrade promovido pelo 

Instituto de Matemática e Física da UFG, no período de 6 a 16 de abril de 

1992, num total de 38 horas. 

 

17. Participei do curso “Qualidade do leite/Dinâmica das infecções 

da glândula mamária” promovido pela Organização Pan Americana da Saúde e 

Organização Mundial da Saúde na Universidade Federal de Goiás realizado 

em Goiânia no período de 25 a 29 de maio de 1992, com duração de 32 horas 

pelo prof. Julio Quinones, . 

 

18. Participei do I Curso Internacional de Clínica Médica de Aves 

Silvestres promovido pelo Departamento de Patologia e Parque Zoológico de 

Goiânia realizado em no período de 3 a 5 de julho de 1992, com duração de 

24 horas. 

 

 

19.  Ministrei o Curso sobre Qualidade do Leite e Infecções 

Intramamárias promovido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Estado de Goiás (EMATER-GO) no período de 09 a 13 de novembro 

de 1992, com carga horária de 40 horas. 

 

20. Participei como conferencista e congressista do XVII Congresso 

Brasileiro e I Encontro Internacional da Sociedade de Zoológicos do Brasil 

realizado de 9 a 14 de maio de 1993 na SESMA- Go, em patologia de animais 

silvestres.  

21. Participei do Seminário de Ensino Superior promovido pela 

Universidade Federal de Goiás realizado em Goiânia no período de 1 a 5 de 

abril de 1993, com duração de 15 horas. 



114 

  

 

22. Participei como congressista do XVI Congresso Brasileiro da 

Anclivepa realizado de 16 a 21 de outubro de 1994 em Goiânia, com duração 

de 8 horas. 

 

23. Participei do III Seminário Nacional de Ensino de Medicina 

Veterinária promovido pela Escola de Veterinária da Universidade Federal de 

Goiás e Conselho Regional de Medicina Veterinária realizado em Goiânia, no 

período de 25 a 27 de maio de 1994. 

 

24. Participei do 1º Seminário de Avaliação Institucional da UFG 

promovido pela Pró- Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento realizado 

em Goiânia, de 7 a 8 de novembro de 1994, com duração de 8 horas. 

 

25. Participei do I Simpósio Goiano de Avicultura promovido pela 

Associação Goiânia de Avicultura e Escola de Veterinária realizado em Goiânia 

no período de 3 a 5 de maio de 1995.  

 

26. Participei do curso prático de diagnóstico de Coccidiose Aviária 

promovido pela Pfizer em 20 de outubro de 1995. 

 

27. Participei do XIV Congresso da Sociedade Brasileira de 

Parasitologia realizado no período de 1 a 4 agosto de 1995 em Goiânia na 

qualidade de aluno do curso “ Epidemiologia em Doenças Parasitárias, com 

carga horária de 3 horas. 

 

28. Participei do Curso Intensivo sobre Sanidade das Glândulas 

Mamárias ministrado pelo prof. John Kirk promovido pela Escola de 

Veterinária da UFG, no período de 6 a 10 de novembro de 1995.  

 

29. Participei do 2º Seminário de Avaliação Institucional da UFG e 

Seminário de Graduação da UFG promovido pela Pró- Reitoria de 

Planejamento e Desenvolvimento realizado em Goiânia, nos dias 10,11, 12 

setembro de 1996 e 1º outubro de 1996, correspondentes a 8 horas.  
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30. Participei do II Simpósio Goiano de Avicultura promovido pela 

Associação Goiânia de Avicultura e Escola de Veterinária realizado em Goiânia 

no período de 24 a 26 de maio de 1996.  

 

31.  Participei como palestrante do curso Produção Manejo e 

Sanidade de frango de corte durante a IX Semana de Veterinária de Goiania 

(SEVET) promovido pelo Centro Acadêmico no período de 09 a 13 de 

setembro de 1996. 

 

32.  Particpei do Comitê de Apoio Científico do XXIV Congresso 

Brasileiro de Medicina Veterinária realizdo pela SOGOVE de 3 a 7 de junho 

de 1996.  

 

33. Participei do Curso “Uso do Laboratório de Diagnóstico em 

Medicina Veterinária” promovido pela Escola de Veterinária da UFG e TECSA 

Laboratórios, em 17 de outubro de 1997.  

 

34. Participei da Comissão de Apoio da UFG na Goias Tec-Show  no 

período de 26 a 30 de novembro de 1997, perfazendo uma carga horária de 

4 horas. 

 

35. Participei do Encontro Técnico da Avicultura de Corte promovido 

pela Novus do Brasil, em 4 de dezembro de 1997. 

 

36.  Participei do III Simpósio Goiano de Avicultura promovido pela 

Associação Goiânia de Avicultura e Escola de Veterinária realizado em Goiânia 

no período de 16 a 17 abril de 1998. 

 

 

37. Participei da 1ª Jornada Goiana de Sanidade Avicola realizada 

em 22 a 24 de setembro de 1998, promovido pelo Instituto Goiano de 

Defesa Agropecuária e Delegacia Federal do Estado de Goiás. 

 

38. Participei do curso “ Reabilitação de Aves e Mamíferos Marinhos 

& Projeto Quelônios-Cenaqua” promovido pela Escola de Veterinária realizado 

em Goiânia no período de 25 a 27 de outubro de 1999, com carga horária de 

16 horas. 
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39. Participei do IV Simpósio Goiano de Avicultura promovido pela 

Associação Goiânia de Avicultura e Escola de Veterinária realizado em Goiânia 

no período de 26 a 28 de abril de 2000. 

 

40. Participei do I Curso de Medicina Legal Veterinária promovido 

pela Escola de Veterinária da UFG, realizado em Goiânia no período de 23 a 

24 de novembro de 2000, com carga horária de 16 horas. 

 

41. Participei da programação da Semana do Médico Veterinário 

realizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária em 5 a 6 de 

setembro de 2001, no período de 8 às 18 horas. 

 

42. Participei do I Workshop sobre Aves de Criação  não Comercial 

promovido pela Secretária de Agricultura e Abastecimento através Diretoria 

de Inspeção e Defesa Agropecuaria e Ministério da Agricultura Pecuaria e 

Abastecimento/ Delegacia Federal de Agricultura do Distrito Federal de 3 a 

5 de outubro de  2001, perfazendo a carga horária de 24 horas. 

 

43. Participei da mesa redonda sobre o tema Diagnósticos 

Diferenciais no Campo no I Workshop sobre Aves de Criação  não Comercial 

promovido pela Secretária de Agricultura e Abastecimento através Diretoria 

de Inspeção e Defesa Agropecuaria e Ministério da Agricultura Pecuaria e 

Abastecimento/ Delegacia Federal de Agricultura do Distrito Federal de 3 a 

5 de outubro de  2001. 

 

44. Participei do V Simpósio Goiano de Avicultura promovido pela 

Associação Goiânia de Avicultura e Escola de Veterinária realizado em Goiânia 

no período de 17 a 19 abril de 2002. 

 

45. Ministrei aulas no 1º Curso Basico de Produção de avestruz 

promovido PELO Departamento de Produção Animal da Escola de veterinária 

da UFG em parceria com COOVESTRUZ em maio a julho de 2003, com carga 

horária de 12 horas. 
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46. Participei do VI Simpósio Goiano de Avicultura promovido pela 

Associação Goiânia de Avicultura e Escola de Veterinária realizado em Goiânia 

no período de 14 a 16 abril de 2004.  

 

47. Ministrei palestra no curso de Sanidade Avícola  promovido pela 

Agrodefesa realizado no período de 14 a 17 de sembro de 2004, com carga 

horária de 26 horas. 

 

48. Ministrei palestras no curso de Vigilância em Doenças das Aves 

para Médicos Veterinários do Serviço de Defesa Sanitária Animal dos 

Estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal a convite da Superintendência 

Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Goiás, em25 a 29 de 

setemdro de 2006.  

 

49. Participei do VIII Simpósio Goiano de Avicultura promovido pela 

Associação Goiânia de Avicultura e Escola de Veterinária realizado em Goiânia 

no período de 12 a 14 abril de 2007.  

 

50. Ministrei palestras no Curso de Treinamento de Médicos 

Veterinários Oficiais para emissão de GTA-módulo aves-2008 e colheitas de 

amostras para a vigilância em aves de descarte curso  pela Agrodefesa da 

Estado de Goiás, em 6 de maio de 2008. 

 

51. Participei do Curso de Redação Científica de Artigos da Língua 

Portuguesa promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

Escola de Veterinária realizado em Goiânia no período de 15 a 17 de setembro 

2008, perfazendo um total de 18 horas. 

 

52. Participei da Comissão Organizadora do Curso de Capacitação em 

Sanidade de Suídeos para Médicos Veterinários da Agrodefesa do estado de 

Goias, em 2010 . 

 

53. Participei da Comissão Organizadora do Curso de Capacitação em 

Sanidade de Aves para Médicos Veterinários do serviço oficial da Estado de 

Goias, no período de 21 a 26 de outubro de 2010, com carga horária de 35 

horas. 
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54. Participei da II Conferência Nacional sobre Defesa 

Agropecuária no período de 26 a 29 de maio de 2010, em Belo Horizonte- MG. 

 

55. Ministrei três cursos de Capacitação em Sanidade de Aves para 

Médicos Veterinários da Agrodefesa do estado de Goias, em  2009, 2010 e 

2011. 

 

56. Participei como palestrante da Feira Agro Centro Oeste Familiar 

2013 promovido pela UFG, realizado dos dias 12 a 15 de junho de 2013, 

totalizando 3 horas.  
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IX-PARTICIPAÇÃO EM BANCAS 

 

Atuei como membro das bancas examinadoras dos trabalhos de 

conclusão de curso referente a disciplina Estágio Curricular Obrigatório dos 

alunos do curso de graduação de Medicina Veterinária. Avaliar um aluno no 

final de curso envolve a análise de seu relatório escrito que representa as 

atividades desenvolvidas no campo de estágio e, ainda, avaliar sua postura e 

apresentação oral. Nesta oportunidade os membros da banca arguem o 

estudante e observam a segurança nas respostas. É um momento 

importantíssimo tanto para o aluno como para nós professores.   

 

IX.1-Participação em bancas de alunos de graduação 

 

Em média tenho participado de aproximadamente seis bancas de 

trabalho de conclusão de curso (TCC) por ano desde de 1989 a 2014 (Quadros 

8, 9, 10 e 11). 

 

QUADRO 8. Relação de bancas de trabalho conclusão de curso de 1989 a 

1990 

Quantidade Ano  Nome dos alunos 

1.  1989 Carlos Alberto Borges 

2.  1989 Lucia Tobias Campello Silva 

3.  1989 Benedito Paulo Queiroz 

4.  1989 Carlos Antônio Pires 
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QUADRO 8. Relação de bancas de trabalho conclusão de curso de 1989 a 

1990 (continuação) 

Quantidade Ano  Nome dos alunos 

5.  1990 Nelso K. Haga 

6.  1990 Rubens J. Cândido Gomes  

7.  1990 Elmy Neres Perreira 

8.  1990 Esmeralda Arcanjo Aguiasr 

 

 

QUADRO 9. Relação de bancas de trabalho conclusão de curso de 1991 a 

2000 

Quantidade Ano  Nome dos alunos 

1.  1991 Amilcar Gasparin Barreto 

2.  1991 Elman Fernandes de Oliveira 

3.  1991 Eduardo Felipe P. de Souza 

4.  1991 Luis Antonio Abadia 

5.  1991 Denize Kioko Inomaru 

6.  1991 Ildeneo Watanabe 

7.  1992 OdenirJúnior da Siveira 

8.  1992 Elci Ricon Ferreira 

9.  1992 José da Silva Faleiro 

10.  1992 Márcia de Souza Lima 

11.  1992 Gilmar Ferraz 

12.  1993 Everton de Oliveira Batista 
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QUADRO 9. Relação de bancas de trabalho conclusão de curso de 1991 a 

2000 (continuação) 

Quantidade Ano  Nome dos alunos 

13.  1993 Ataídes Gomes Batista 

14.  1993 José del Cruz A. Pino 

15.  1993 Sebastião Borges 

16.  1993 Ricardo César dos Passos 

17.  1993 Antônio César Simionato 

18.  1993 Wilson Damiani 

19.  1993 Gisele Cecílio Guimarães  

20.  1993 Cinthia Ludovico 

21.  1993 Lilian Viana Freire 

22.  1994 Flávia Cotrin Cury 

23.  1994 Gislene A. Nascimento 

24.  1994 Ana Cristina de F. Sousa 

25.  1994 Kenia Moraes Resende 

26.  1994 Carla Freire Baeta  

27.  1994 Cristiane Perreira Ivo 

28.  1994 Carlos Jeovane Pereira 

29.  1995 Ludmila de Souza Ramos 

30.  1995 Eduardo Henrique A. Pereira 

31.  1995 Marlon Ferrari 

32.  1995 Sandra Regina de Moraes 
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QUADRO 9. Relação de bancas de trabalho conclusão de curso de 1991 a 

2000 (continuação) 

Quantidade Ano  Nome dos alunos 

33.  1996 Maria Aparecida Souza Melo 

34.  1996 Fernanda Rodrigues T. Rocha 

35.  1996 Sergio Moreira  

36.  1997 Leonardo Freitas Fernandes 

37.  1997 Ana Paula Tedesco A. Costa 

38.  1997 Michele Labossierie 

39.  1997 Dales Monteiro Batista  

40.  1997 Euler Brasil dos Passos  

41.  1997 Fabiana Silva Lima 

42.  1998 Alexandre Augusto N. e Silva 

43.  1998 Carlos José Pinto Júnior 

44.  1998 Bruno Baiochi 

45.  1998 Fernando Carvalho 

46.  1998 Michelle Lobo Andrade 

47.  1998 Vinicius Marques Moraes  

48.  1998 Stanislau parreira Cardoso 

49.  1998 Keysuky Moramatsu 

50.  1999 Janiara Marafon 

51.  1999 Karina Andreia Lemes 

52.  1999 Ana Caúdia Campos da Silva 
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QUADRO 9. Relação de bancas de trabalho conclusão de curso de 1991 a 

2000 (continuação) 

Quantidade Ano  Nome dos alunos 

53.  1999 Luciano Almeida 

54.  2000 Alexandre B. de Brito 

55.  2000 Polyana Ferreira Arruda 

56.  2000 Poliany Roncolato Louly 

 

 

QUADRO 10. Relação de bancas de trabalho conclusão de curso de 2001 a 

2010 

Quantidade Ano  Nome dos alunos 

1.  2001 Marcella N. do Nascimento 

2.  2001 Cristine S. Settime Cysneiros 

3.  2002 Luciano Tenuta L. Resende 

4.  2002 Leticia Marinho Silva 

5.  2002 Rogerio Telles Andrade 

6.  2002 Adson Santa Cruz Oliveira 

7.  2003 Claúdio Rodrigues Perigo 

8.  2003 Odimar Nascimento O. Júnior 

9.  2003 Alessandra Gonçalves França 

10.  2003 Luciana Guimarãaes Salles 

11.  2004 Larissa Nubia Alves 

12.  2004 Leandro da Silva Chaves 
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QUADRO 10. Relação de bancas de trabalho conclusão de curso de 2001 a 

2010 (continuação) 

Quantidade Ano  Nome dos alunos 

13.  2005 Daniel Guimarães Godoi 

14.  2005 Rafael Silveira Ribeiro 

15.  2005 Ângelo Leonardo de Castro Basile 

16.  2005 Leandro de Oliveira Dias 

17.  2005 Fernando Borges Bosso 

18.  2005 Júlio Adolfo Lagos Prates 

19.  2005 Fernanda Carolina A. Oliveira 

20.  2005 Ângelo L. de Castro Basile 

21.  2005 Leandro de Oliveira Dias 

22.  2006 Daniel Guimaraes Godoi 

23.  2006 Gracinda Mariana Calaça 

24.  2006 José Carlos Fávaro Júnior 

25.  2006 Eliete Silva e Souza 

26.  2006 Bruno Martins Medeiros Santos. 

27.  2006 Rodrigo Yoshida 

28.  2006 Anderson Mori 

29.  2008 Juliana Bonifácio Alcântara 

30.  2008 Tatyane Penha Sales 

31.  2008 Diana da Nobrega Silveira 

32.  2008 João Paulo Junqueira e Silva 
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QUADRO 10. Relação de bancas de trabalho conclusão de curso de 2001 a 

2010 (continuação) 

Quantidade Ano  Nome dos alunos 

33.  2008 Tiago Vieira Del Acqua 

34.  2009 Ana Caroline de S. Barnabé 

35.  2009 Gabriela Almeida de Oliveira 

36.  2009 Fernanda Ferreira de A. Borges 

37.  2009 Bárbara Sá Vasconcelos 

38.  2009 Aline Pedrosa de Oliveira 

39.  2010 Angélica Ribeiro Araújo 

40.  2010 Allan Eduardo Fideles Viana 

41.  2010 Joelma Gomes de Oliveira 

42.  2010 Jordana de Oliveira Leão 

43.  2010 Lia Sayuri Inumari 

44.  2010 Gustavo Carmona Arantes 

45.  2010 Mariana Alves Mesquita 

 

 

QUADRO 11. Relação de bancas de trabalho conclusão de curso de 2011 a 

2014 

Quantidade Ano  Nome dos alunos 

1.  2011 Barbara de Paiva Mota 

2.  2011 Paula Cristina Teixeira Sampaio 

3.  2011 Jamile Freitas Queiroz 
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QUADRO 11. Relação de bancas de trabalho conclusão de curso de 2011 a 

2014 (continuação) 

Quantidade Ano  Nome dos alunos 

4.  2011 Natalia Menezes Moreira 

5.  2011 Natália Magalhães Rodrigues 

6.  2011 Renata Oliveira Ferro 

7.  2012 Erik Luciano da Costa Santos 

8.  2012 Samantha Verdi Figueira 

9.  2013 Marcus de Lima Júnior 

10.  2013 Mariana Costa Castro. 

11.  2013 Deborah Pereira Carvalho. 

12.  2013 Rejane Mery do A. Divino Castro 

13.  2013 Rafaela Villas Boas 

14.  2013 Elen Regozino Muniz 

15.  2014 Isabella Boemer Gourlart Graça 

16.  2014 Cinthia Lorena R. Gonçalves 

17.  2014 Marcus V. Pereira da Silva 

18.  2014 Fernado Henrique Machado Chaves 

19.  2014 Fabricio Moreira Alves 

20.  2014 Eduardo Ivo Colle 

21.  2014 Geovana Colnaghi Abdalla 

 

Nas participações de bancas, como presidente ou membro, aprendi 

muito mais com meus alunos que estão se graduando do que realmente 

contribui. Os alunos trazem nos relatos de suas atividades a aplicação da 
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teoria aprendida na sala de aula com a sua aplicação na vivência prática. 

Participei em bancas de diferentes áreas de atuação do médico veterinário 

as quais me possibilitaram ampliar meus conhecimentos. Foram momentos 

gratificantes! 

 

IX.2-Participação em bancas de mestrado e doutorado 

 

A participação em bancas de mestrado e doutorado se constitui de um 

momento de apreensão e vitória. Há um receio que a defesa não saia dentro 

do programado, embora as evidências revelam o contrário. É uma atividade 

que raramente me furto de participar (Quadro 12) pois é muito gratificante. 

 

QUADRO 12. Participação em bancas de mestrado, doutorado do curso 

de Pós Graduação em Ciência Animal no no período de 2006 a 2014  

Nº Ano Aluno Nível Área  

1.  2006 Márcia da Conceição Macedo M Sanidade animal 

2.  2006 Maíra Silva Matos M Produçãp animal 

3.  2006 Fabyola Barros de Carvalho M Produçãp animal 

4.  2006 Cícero Peres da Cruz M Produçãp animal 

5.  2006 Rolando Alfredo M. Romero D Sanidade animal 

6.  2006 Roberto de Moraes J. Filho D Produçãp animal 

7.  2006 Francisco de Carvalho D. Filho D Sanidade animal 

8.  2006 Cíntia Silva M. e Resende D Sanidade animal 

9.  2007 Sonaide Faria F. Marques M Produção animal 
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QUADRO 12. Participação em bancas de mestrado, doutorado do curso de 

Pós Graduação em Ciência Animal no no período de 2006 a 2014 

(continuação) 

Nº Ano Aluno Nível Área  

10.  2007 Rodrigo Afonso Leitão D Produçãp animal 

11.  2007 Válter Ferreira Félix Bueno D Sanidade animal 

12.  2008 Eliete Silva e Souza M Sanidade animal 

13.  2008 Natali Almeida Gomes M Produçãp animal 

14.  2008 Anderson Mori M Produçãp animal 

15.  2008 Tatiane Martins Rocha M Sanidade animal 

16.  2008 Joice Vinhal Costa. M Higien Tec Alim  

17.  2008 Monica Schaitl Thon D Produçãp Animal 

18.  2008 Karina Ludovico A. M. Lopes D Produçãp animal 

19.  2008 Maria Luiza F. Stringhini D Higien Tec Alim 

20.  2009 Paulo Ricardo de Sá C. Leite M Produçãp animal 

21.  2009 Claúdia Peixoto Bueno D Higien Tec Alim 

22.  2009 Rubens Fausto da Silva. D Produção Animal 

23.  2010  Bruno Moreira dos Santos M Produção Animal 

24.  2010 Dunya Mara Cardoso Moraes M SANTHA 

25.  2010 Anna Carolina da Costa M SANTHA 

26.  2010 Hilari Wanderley Hidasi M SANTHA 

27.  2010 Ricardo  da S. Teixeira Vianna M SANTHA 

28.  2010 Fernanda Rodrigues Mendes M Produção Animal 
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QUADRO 12. Participação em bancas de mestrado, doutorado do curso de 

Pós Graduação em Ciência Animal no no período de 2006 a 2014 

(continuação) 

Nº Ano Aluno Nível Área  

29.  2010 Gisele Mendanha Nascimento M Produção Animal 

30.  2011 Francisco Anilton A.de Araujo D SANTHA 

31.  2011 Eliete Souza Santana D SANTHA 

32.  2011 Marcela Costa e Silva  M SANTHA 

33.  2011  Juliana Bonifacio de Andrade M SANTHA 

34.  2011 Talita Silva Ramos M Ciência da saúde  

35.  2011 Denizard André de A. Delfino M SANTHA 

36.  2011 Geovani San M. Nascimento M SANTHA 

37.  2011 Patricia Soares  M SANTHA 

38.  2012 Luis Antonio Moura D SANTHA 

39.  2012 Alessandro Pecego M. Romano D SANTHA 

40.  2012 Paulo Ricardo de Sá da Costa D Produção Animal 

41.  2012  Andréa Moraes Carvalho M SANTHA 

42.  2012 Cristiane Ferreira P. Marchini D Produção Animal 

43.  2012 Clayton de Andrade   M SANTHA 

44.  2012 Ana Caroline de S. Barnabé M  SANTHA 

45.  2013 Luciana Moura Rufino D Produção Animal 

46.  2013 Jussara de Souza carneiro D SANTHA 

47.  2013 Hilari Wanderley Hidase D SANTHA 
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QUADRO 12. Participação em bancas de defesas de mestrado, doutorado 

do curso de Pós Graduação em Ciência Animal no no período de 2006 a 

2014 (continuação) 

Nº Ano Aluno Nível Área  

48.  2013 Janaina Costa Feistel M SANTHA 

49.  2013  Fernando Augusto F. Correa M SANTHA 

50.  2013 Nadielly Xavier de medeiros  M SANTHA 

51.  2013 Tatiane Martins Rocha D SANTHA 

52.  2014 Renato Clini Cervi M Produção Animal 

53.  2014 Angélica Ribeiro Araújo  M SANTHA 

54.  2014 Edilon Sembarski de Oliveira M SANTHA 

55.  2014 Ana Maria Almeida M SANTHA 

56.  2014 Samantha Verdi figueira  M SANTHA 

57.  2014 Dunya Mara Cardoso Moraes D SANTHA 

 

 

IX.3-Participação em bancas de qualificação de doutorado 

 

O programa de Pós – Graduação em Ciência Animal tem como norma 

submeter as teses a uma banca de cinco professores antes delas serem 

encaminhadas para defesa. A banca é composta por cinco membros,  o 

orientador, dois do comitê de orientação e e dois professores da área que se 

constitui o trabalho. Esta atividade oferece condições para o aluno reavaliar 

e até refazer  é de grande valia para os alunos e também para os orientadores 

(Quadro 13) 
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QUADRO 13. Participação em bancas qualificações de Doutorado na Pós 

Graduação em Ciência Animal no período de 2006 a 2014 

Nº Ano Aluno  Área  

1 2006 Roberto de M. Jardim Filho Produção animal 

2 2006 Cíntia Silva Minafra e Resende SANTHA 

3 2007 Rodrigo Afonso Leitão Produção animal 

4 2007 Maria Luzia F. Stringhini SANTHA 

5 2008 Monica Schailt Thon. Produção Animal 

6 2009 Fernanda Rodrigues T.Rocha. Produção Animal 

7 2011 Eliete Souza Santana. SANTHA 

8 2011 Francisco Anilton A.Araujo SANTHA 

9 2012 Alessandro Pecego M.Romano SANTHA 

10 2013 Osvaldo José da Silveira Neto SANTHA 

11 2013 Michele Laboissière. Produção animal   

12 2013 Hilari Wanderley Hidase SANTHA 

13 2013 Tatiane Martins Rocha SANTHA 

14 2014 Bruno Moreira dos Santos Produção Animal 

15 2014  Fabio Henrique de Oliveira. SANTHA 

16 2014 Dunya Mara Cardoso Moraes SANTHA 

17 2014 Lídia Lopes Ferreira SANTHA 

18 2015 Juliana Bonifácio de Alcantara  SANTHA 
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X-EXERCÍCIO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Depois de aproximadamente 15 anos nesta Escola dedicados às 

atividades didáticas pedagógicas, extensão, aprimoramento e reciclagem 

pessoal, fazendo cursos na área de bacteriologiaa e patologia aviária, comecei 

a exercer cargos administrativos.  

Primeiramente fui eleita por meus pares como representante das 

classes de professores Assistentes e Adjuntos, junto ao Conselho 

Departamental da Escola de Veterinária no período de 05/04/88 a 4/05/90 

e de 1/07/96 a 30/ 06/98, respectivamente. Este cargo ou função, não sei 

ao certo, me possibilitou participar das reuniões do Conselho Departamental 

e foi assim que comecei a entender a estrututura burocrática da Instituição. 

Fui chefe do Departamento de Doenças, Inspeção de Carnes Leite 

e Derivados de 1989 a 1990 (Portaria 00556/UFG). Este Departamento era 

constituído pelas disciplinas Doenças Infecciosas e Parasitárias dos Animais 

Domésticos; Higiene, Inspeção de Carnes e Derivados; Higiene Inspeção de 

Leite e Derivados. Todos os professores e os laboratórios eram alocados no 

Pavilhão José Magalhães Rios. Atualmente as disciplinas Higiene Inspeção de 

Carnes e Derivados, Higiene Inspeção de Leite e Derivados, assim como seus 

professores estão lotados no Centro de Pesquisa em Alimentos.  

Eu fui indicada como Coordenadora de Extensão de dezembro de 

1991 a dezembro de 1992 pelo Conselho Departamental (Portaria no 004/EV). 

Uma das atribuições do Coordenador de Extensão era a coordenação da 

disciplina Estágio Curricular Obrigatório, que havia sido recentemente 

inserida na grade curricular do curso de Medicina Veterinária. Eu e os 

professores Geisa Fleury Orsine, Luís Augusto Batista Brito e Francisco de 

Carvelho Dias Filho estabelecemos normas para a disciplina, que resultaram 

no Manual de Estágio. Embora as normas contidas no Manual sejam avaliadas 



133 

  

periodicamente por docentes desta Instituição a maioria dos critérios 

estabelecidos à época continua até hoje em vigor. 

Após sair da Coordenadoria de Extensão, assumi a Presidência do 

Colegiado do Curso. Meu nome foi submetido ao Conselho Departamental, foi 

aprovado, e permaneci neste cargo por um período de dois anos (1992 a 1994, 

Portaria no 02299/UFG). A Coordenação do curso foi um dos cargos mais 

gratificante que assumi nesta escola. Além da convivência com os alunos de 

todas as séries, com suas famílias, houve uma relação maior com os colegas 

desta Escola, inclusive de outros Institutos.  

Como Presidente do Colegiado, juntamente com o pedagogo Prof. 

Armando Ramos (in memoriam) orientávamos alunos com dificuldades de 

aprendizagem e assessorávamos professores na elaboração de provas. 

Semanalmente eu participava de reuniões na Câmara de Graduação, onde se 

assentavam a Pró-Reitora de Graduação, Presidentes de Colegiados dos 

outras unidades acadêmicas de cursos de graduação da Universidade. Nestas 

reuniões, além dos aspectos didáticos pedagógicos abordados, analisava-se 

processos abertos por alunos que se sentiam prejudicados. 

Uma das atividades estressantes que desempenhei nesse período 

foi o Conselho de Classe. Duas vezes por semestre eram realizadas reuniões, 

com a participação dos professores das disciplinas da série e dois 

representantes dos alunos com a coordenação do curso. As dificuldades eram 

apontadas, discutidas e dentro do possível e permitidas pela legislação eram 

resolvidas. Nesta época, iniciou-se estudos para mudança na grade, que era 

anual, a 4ª série continha 10 disciplinas, era um clamor dos alunos o excesso 

de aulas e o pouco tempo para estudar (32 horas semanais de horas aula). A 

nova grade foi aprovada partir de 1997. 

Uma das comissões que participei por mais de seis anos foi a 

Comissão de Ensino do Curso de Graduação em Medicina Veterinária. Nesta 
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comissão participavam professores representantes das áreas básicas 

(Instituto de Patologia Tropical e o Instituto de Ciências Biológicas) e da área 

profissional, Escola de Agronomia e os Deparatamentos de Medicina 

Veterinária e Produção Animal. Os focos principais das reuniões eram avaliar 

o perfil do Médico Veterinário que a Escola formava, as necessidades do 

curso para atender o mercado. Neste contexto, e enquanto do Coordenadora 

do Curso apoei e me esforcei para criar a disciplina Epidemiologia  e  não medi 

esforços para trazer a disciplina Sáude Pública do IPT para esta Instituição. 

Sai da coordenação para cursar o mestrado, que se iniciou em 

março de 1995 o qual conclui em janeiro de 1997. Fiz o mestrado sem nenhum 

prejuízo das atividades didáticas. Em 1998, junto com o prof. Ary da Silva 

Rodrigues concorremos à direção da Escola de Veterinária, ele ao cargo de 

diretor e eu como vice diretora. Após sermos eleitos fomos nomeados para 

os cargos pleiteados de agosto de 1998 a agosto de 2002 (Portaria no 1420/ 

UFG).  

Dentre as atribuições de vice diretora estava a coordenação do 

curso. No pleito do diretor anterior havia sido aprovado o aumento de vagas 

para o curso de veterinária de 76 para 100 vagas. Um novo desafio surgiu 

para a coordenadora abrigar os 100 alunos com os recursos existentes, o 

espaço físico e o mesmo número de docentes. De duas turmas que existiam 

no curso, passou-se a ter três turmas. Repetir os conteúdos teóricos por três 

vezes e prático por muito mais vezes (até oito vezes dependendo da 

disciplina) foi desgastante e bastante complicado. As dificuldades foram 

tantas que havia uma comissão com representantes dos setores para fazer o 

horário e indicar as salas de aula. Mas passou...  

Enquanto Coordenadora de Curso e Vice Diretora participava de 

reuniões da administração superior desta Universidade. Durante este período 

semanalmente eu participava de reuniões na Câmara de Graduação onde se 
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assentavam a Pró-Reitora de Graduação e Coordenadores de Cursos de 

Graduação da Universidade. E, ainda, mensalmente, participei de reuniões do 

CEPEC, da qual participavam o Reitor, que a presidia, os Pró-Reitores, os 

Coordenadores de curso, Representantes dos Técnicos Administrativos e dos 

Estudantes. E,  esporadicamente, eu substituía o prof. Aryda Silva Rodrigues 

em reuniões do CONSUNI, onde inclusive participei da reunião de aprovação 

do Curso de Doutorado em Ciência Animal.  

Além destas atividades apontadas, por designação da Pró-Reitora 

de Graduação da Universidade Federal de Goiás, fui presidente da Comissão 

de Avaliação de Revalidação de Diplomas, nos anos de 1993–1994 e de 2006-

2007, conjuntamente com mais dois professores desta Instituição. Nesta 

Comissão, procedi aos exames de título, se o currículo era cumprido e julguei 

a equivalência dos diplomas e certificados do curso de Medicina Veterinária.  

Em 2002, participei de uma Comissão composta por quatro 

professores para apresentar um parecer sob a viabilidade da criação do curso 

de Zootecnia. Nesta data, o relatório apresentado pela Comissão à direção da 

Escola não foi favorável e o curso só foi criado anos depois. 

Participei da Comissão de Avaliação Departamental de Docentes de 

16/11/95 a 15/11/97 do Departamento de Patologia. E, ainda, fui Presidente, 

da Comissão de Avaliação Departamental do Departamento de Medicina 

Veterinária Preventiva por quatro anos a apartir de 12/08/96. 

Nesse período, fiz a inscrição para o Doutorado em Ciência Animal 

da Escola de Veterinária e fui uma das primeiras candidatas a submeter à 

seleção o qual foi concluído em três anos e dois meses sem deixar nenhuma 

de minhas atividades didáticas. 

Após a conclusão do Doutorado solicitei meu credenciamento junto 

ao Programa de Pós-Graduação de Ciência Animal como professor e desde 

então participei da Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em 
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Ciência Animal, da área de concentração de Sanidade Animal nos anos de 

2007, 2008, 2013, 2014 e 2015. Participei também da Comissão 

Administrativa em 2007 e 2008; e da Comissão de Bolsa em 2010, 2011, 2012, 

2013 e 2014. 

Além destas Comissões que julgo de grande relevância participei 

de várias outras de menor importância, que no entanto me permitiu conhecer 

e relacionar com o corpo docente. Tais como analisar e levantar soluções para 

a questão de diagnóstico na Escola de Veterinária, comissão eleitoral de 

representantes das classes titulares, adjuntos e assistentes 

No desempenho de minhas atividades administrativas fiz o que foi 

possível e sempre procurei avaliar os fatos com coerência, isenção e 

praticidade para tomar as decisões . 
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XI-COMENDAS E PREMIAÇÕES ADVINDAS DA CARREIRA 

 

Uma homenagem nunca se esquece! Somos lembrados e 

homenageados pelos nossos alunos na época da formatura por algum fato que 

realizamos durante o exercício de nossa docência: esforço, dedicação, 

capacidade de ouvir os alunos nos momentos mais difíceis da vida acadêmica, 

entre outros. Posso dizer que a homenagem simboliza e revela a sua 

importância na vida acadêmica daquela turma.  

As homenagens que recebi sempre me tocaram emocionalmente e 

me fizeram ser mais dedicada às minhas tarefas acadêmicas. Cada 

homenagem que recebi somou à minha vida sentimentos e gratidão, de dever 

cumprido e de responsabilidade 

Em 1976, recebi a primeira homenagem como professora desta 

Instituição ( Figura 1). Foi um momento impar, pois tinha praticamente dois 

anos de vida docente e me sentia totalmente insegura com os conteúdos 

ministrados, pois eles foram de diferentes disciplinas nestes anos. Como pode 

ser observado na placa os alunos nem sabiam meu nome completo. 

 

FIGURA 2- Homenagem especial da turma de 1976 
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1. Recebi homenagem especial da turma de 1976 

2.  Recebi homenagem especial da turma formada naquele anod de 1978 

3. Fui homenageada como professora especial de 1980. 

4. Fui homenageada como professora especial da turma 1982 (Figura 2). 

5. Fui homenageada como professora especial da turma de 1983. 

6. Fui homenageada como patronesse da turma de 1985. 

7. Fui homenageada como patronesse da turma de 1988. 

8. Fui homenageada como patronesse da turma de 1989. 

9. Fui homenageada como patronesse da turma de 1990. 

10. Fui homenageada como patronesse da turma de 1991 (Figura 3). 

11. Fui homenageada como professora especial de 1992. 

12. Fui homenageada como patronesse da turma de 1994 (Figura 4) 

13. Fui homenageada recebendo o nome da turma de 1995. 

14. Fui homenageada como o nome da turma de 1996 (Figura 5). 

15. Fui homenageada como professora especial da turma de 1997 

16. Fui homenageada como nome da turma de 1998. 

17. Fui homenageada como professora especial de 1999. 

18. Fui homenageada como o nome da turma de 2000. 

19. Fui homenageada como professora especial de 2003(Figura 6) 

20. Fui homenageada como madrinha da turma de 2004. 

 

Simbolizei abaixo algumas homenagens, dentre os diversos convites 

que guardo até hoje. 
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FIGURA 2- Homenagem especial em 1982 
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FIGURA 3- Homenageada como patronesse da turma de 1991 
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FIGURA 4- Patronesse da turma de 1994 
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FIGURA 5- Madrinha da turma de 1996 
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FIGURA:6 - Professora homenageada dos formandos da turma de 2003.  

 

 

Além destas homenagens que muito me honraram, me foi conferido 

um certificado de serviço relevante por ter sido membro do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária da 8ª região durante três anos, de 1981 a 

1984. 

Também um prêmio que me fez ficar emocionada e até 

surpreendida, pois nem sabia que estava concorrendo, foi o prêmio que recebi 

da Schering-Plough Veterinary “2º PRÊMIO DE PESQUISA CLÍNICA” no Rio 

de Janeiro pela minha dissertação intitulada: “Mastite bovina subclínica: 

prevalência, etiologia, e freqüência de patógenos isolados de mãos de 

ordenhadores e teteiras e teste de sensibilidade a drogas antimicrobianas”.  
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Em 2005, conjuntamente com o Dr. Rodrigo Leitão e os professores 

Nadja S. Mogyca , José Henrique Stringhini e Marcos Barcelos Café 

recebemos Menção Honrosa na área de nutrição do Prêmio de Pesquisa 

Avícola "José Maria Lamas da Silva”, Conferência APINCO, com o trabalho  

“Suplementação de Carboidratos em ovos leves sobre a eclodibilidade, 

mortalidade embrionária e pesos de pintos de corte ao nascer”. 

No II Simpósio Goiano de Avicultura fui homenageada pelos 

serviços prestados à avicultura do Estado de Goiás.  

A cada homenagem meu coração se enche de alegrias e de muitas 

responsabilidades, pois fico mais exposta para meus alunos e colegas e por 

isso acumulo mais dever e responsabilidade. 

Em 2006, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Capes me conferiu Menção Honrosa pela minha tese “Inoculação 

de Salmonella enterica subespécie enterica sorovar Enteritidis fagotipo 4 em 

ovos embrionados de duas linhagens de frango de corte”. Esta também foi 

uma grande surpresa que muito me honrou. 

No mesmo ano, recebi do Magnífico Reitor, prof. Dr Edward 

Madureira Brasil, certificado de reconhecimento pelo mérito de meu trabalho 

acadêmico. 

Em 2013, recebi do Conselho Regional de Medicina Veterinária de 

Goiás “O Prêmio Médico Veterinário Destaque 2013” em reconhecimento aos 

serviços prestados à Medicina Veterinária de Goiás. 

Recebi também do Conselho Regional de Medicina Veterinária 

Indicação ao Prêmio Médico Veterinário destaque na categoria Saúde Pública 

e Sanidade Animal, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Goiás, 2013. 

Recebi ainda  do Conselho Regional de Medicina Veterinária 

Indicação ao Prêmio Médico Veterinário destaque na categoria Ensino e 
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Pesquisa, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás, 

2013. 

Em 2014, no XXIII Simpósio de Plantas Medicinas do Brasil recebi 

em conjunto às alunas de doutorado e a prof. Nadja S. Mogyca Leandro o 

Certificado de Honra ao Mérito pelo trabalho intitulado “ Peso relativo de 

órgãos digestórios de frangos desafiados com Salmonella enterica sorovar 

Enteritidis e suplementados com óleo de copaíba ou sucupira”. 
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XII-CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Ao refletir sobre minha trajetória de vida posso afirmar que a vida 

só vale a pena se for norteada pelo amor. Conciliei por amor a minha família e 

a minha profissão. Todas as etapas vividas valeram a pena, no entanto pelas 

circunstâncias da próprias da própria vida ocorreram momentos que dediquei 

mais à minha família e, em outras, à minha profissão. Condição que 

inevitavelmente me levaram a cobranças e indagações pessoais, dúvidas de 

como me posicionar em determinadas ocasiões. 

Busquei, mesmo com minhas limitações pessoais, sempre o 

conhecimento para divulgá-lo nas salas de aula, nas orientações, nos 

atendimentos a criadores, o que me trouxe grande satisfação pessoal. 

 Creio que contribui para estas gerações de Médicos Veterinários 

que hoje se encontram trabalhando em diferentes atividades e, este 

pensamento me estimula a prosseguir e crescer. 

Como a primeira médica veterinária contratada pela Escola de 

Veterinaria e Zootecnia da UFG, enfrentei muitos desafios e creio que os 

venci com determinação e porque não dizer por amor.  

Agradeço a todos que caminharam comigo e compartilharam meus 

sonhos e vitórias e até minhas derrotas. 

 


