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O que são 

Grupos de Estudos?
Os Grupos de Estudos são Projetos de Ensino

que promovem a interação entre os
estudantes de graduação, e muitas vezes pós-
graduação e residência, com as diversas áreas

da Medicina Veterinária e Zootecnia
 

 Os alunos podem concorrer à Diretoria e
Coordenação dos grupos de estudos, ou ainda,

participarem como ouvinte das reuniões e
palestras.

 
Normalmente, os processos seletivos para
novos membros são divulgados nas redes

sociais dos grupos de estudos.



 
 

NÚCLEO DE ESTUDOS EM MEDICINA INTERNA
E CIRURGIA DE EQUINOS - EQUI

 
 

As reuniões contemplam o estudo de enfermidades, tratamentos, cirurgias e
diagnósticos relacionados aos equinos, através de palestras e discussões de

casos.
 

Professora responsável: Luciana Ramos Gaston Brandstetter
 

Instagram: @equiufg
 
 
 
 
 

GRUPO DE ESTUDOS EM CLÍNICA E CIRURGIA
DE EQUINOS E RUMINANTES -GECCER

 
 

O grupo objetiva estudar a saúde de grandes animais, com enfoque nas
áreas de clínica e cirurgia de equídeos e ruminantes, através de leitura de

artigos científicos, mesa redonda, palestras e discussões.
 

Professor Responsável: Antônio Dionísio Feitosa Noronha Filho
 

Instagram: @geccer.ufg

 
 

https://www.instagram.com/equiufg/?hl=pt
https://www.instagram.com/geccer.ufg/?hl=pt
https://www.instagram.com/geccer.ufg/?hl=pt


NÚCLEO DE ESTUDOS, EXTENSÃO E PESQUISA
EM EQUIDEOCULTURA - NEEPEq

   
 

 O Núcleo de Estudos promove encontros, debates, seminários, cursos,
dias de campo, simpósios e congressos de abrangência local, regional,

nacional e internacional. Além disso, desenvolve atividades de Pesquisa e
Extensão na área de Equideocultura por meio de projetos de Pesquisa e do

projeto de Extensão Equine Service UFG. 
 

  Professora Responsável: Kate M. C. Barcelos
 

 Instagram: @neepequfg
 
 
 
 
 

GRUPO DE ESTUDOS EM PECUÁRIA LEITEIRA -
GEPEL

 
O Grupo tem o objetivo de aproximar os alunos interessados em

bovinocultura leiteira aos assuntos da área. As palestras são ministradas
por profissionais atuantes nesse setor, professores e também pelos alunos

da graduação e pós-graduação que abordam temas relacionados à
produção, saúde, nutrição, dentre outros.

 
Professora Responsável: Ozana Zacaroni

 
Instagram: @gepelleiteiro

 

https://www.instagram.com/gepelleiteiro/?hl=pt


 
 

NÚCLEO DE ESTUDOS EM CAPRINOS E OVINOS
DO CENTRO-OESTE - NECO-CEO

 
  Os participantes do Núcleo de Estudo fazem o acompanhamento à

produtores viabilizando a produção de pequenos ruminantes com vista a
melhoria da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura. Nos encontros, há

apresentações de temas ligados à manejo sanitário e nutricional, instalações
zootécnicas e qualidade do produto gerado, entre outros. 

 
 Professora Responsável: Eliane Sayuri Miyagi

 
Instagram: @neco_ceo

 
 
 
 
 

NÚCLEO DE ESTUDOS EM BIOTECNOLOGIAS
DA REPRODUÇÃO ANIMAL - NEBRA

 
O Núcleo de Estudos tem como objetivo discutir metodologias atuais e

inovadoras na área de reprodução animal. O núcleo conta com estudantes
de Zootecnia e Medicina Veterinária da EVZ-UFG e de outras instituições de

ensino. Conta ainda com pesquisadores de instituições parceiras como a
EMBRAPA, UFES, UFRPE, IFCE, UniCEUB.   

 
Professores Responsáveis: José Felipe Warmling Sprícigo e

Leonardo de França e Melo
 

 Instagram: @nebraufg
 
 
 
 

https://www.instagram.com/neco_ceo/?hl=pt
https://www.instagram.com/nebraufg/?hl=pt


GRUPO DE ESTUDOS E EXTENSÃO EM
MELHORAMENTO ANIMAL - GEEMA

 
O Grupo de Estudo tem como foco o estudo da área de melhoramento

genético animal, através de leitura de artigos científicos, palestras e discussões.
 

Professores Responsáveis: Adriana Santana Carmo e Arthur Mascioli
 

Instagram: @geemaufg
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚCLEO DE EXTENSÂO, ENSINO E PESQUISA EM
NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL- NUTRIR

 
 O Núcleo de Ensino possui como objetivo trabalhar temas relacionados aos
regulatórios na alimentação animal, nutrição de espécies de monogástricos

(cães, gatos, suínos, aves, peixes, equinos, silvestres etc.) assim como de
ruminantes (bovinos, caprinos, ovinos, etc.), tópicos relacionados a tecnologia

de produção e ao controle de qualidade de produtos destinados à alimentação
animal. 

 
 Professora Responsável: Alessandra Gimenez Mascarenhas

 
 Instagram: @nutrirufg

 

 
 

https://www.instagram.com/geemaufg/?hl=pt
https://www.instagram.com/nutrirufg/?hl=pt


GRUPO DE ESTUDOS DE TECNOLOGIA E
INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

- GETIPOA
 

O Grupo de Estudo é destinado aos alunos de graduação em Medicina
Veterinária e Zootecnia e tem como objetivo aprimorar o conhecimento dos

alunos sobre Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal. Nos
encontros são abordados assuntos que, devido à carga horária restrita das
disciplinas, não são abordados em sala de aula. O grupo também discute
com os alunos assuntos relacionados a novas tecnologias, atualidades e

tendências do mercado de alimentos de origem animal.
.

Professora Responsável: Clarice Gebara
 

Instagram: @getipoaevzufg
 
 
 
 

NÚCLEO DE ESTUDOS EM QUALIDADE DE
CARNES - MACELLERIA

 
O Núcleo de Estudo possui uma visão multidisciplinar, para discutir assuntos
relacionados à qualidade de carnes das diversas espécies, visando ampliar e
aprimorar conhecimentos na área. O grupo promove palestras e bate-papos
com profissionais experientes, dos diversos setores participantes da cadeia
da carne, como: produção, indústria, inspeção e comércio, como açougues,
boutiques de carnes e restaurantes e, com a participação de docentes das

diversas áreas de atuação na cadeia da carne.
 

Professor Responsável: Cristiano Sales Prado
 

Instagram: @macelleriaufg
 
 

https://www.instagram.com/getipoaevzufg/?hl=pt
https://www.instagram.com/macelleriaufg/?hl=pt
https://www.instagram.com/macelleriaufg/?hl=pt


 
 

GRUPO DE ESTUDOS ONE HEALTH - GEOH
 

O Grupo de Estudo aborda assuntos relativos à saúde pública e One Health,
discutindo sobre áreas de atuação profissional, bem como planejamento em

saúde, doenças parasitárias e infecciosas de caráter zoonótico,
epidemiologia, controle e prevenção de doenças.

 É realizada a leitura de artigos científicos, palestras e discussões sobre
assuntos atualizados acerca do papel do médico veterinário dentro da

promoção e preservação da saúde humana e animal.
 

Professor Responsável: Felipe da Silva Krawczak
 

Instagram: @geoh.ufg
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE ESTUDOS EM PARASITOLOGIA
VETERINÁRIA E DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS

ANIMAIS    
 

   O Grupo de Estudos é resultado da união de alunos de pós-graduação e
graduação com o propósito de fomentar os conhecimentos e métodos

científicos relacionados à área, de importância na medicina veterinária. Para
isso, são realizadas palestras e discussões de artigos científicos.

 
Professor Responsável: Welber Daniel Zanetti Lopes

 
Instagram: @gepar.ufg

 
 

https://www.instagram.com/geoh.ufg/?hl=pt
https://www.instagram.com/gepar.ufg/?hl=pt
https://www.instagram.com/gepar.ufg/?hl=pt


 
GRUPO DE ESTUDOS EM FORRAGICULTURA -

GEFOR
 

Possui como foco de estudo os princípios básicos da forragicultura, avaliação,
produção, manejo e conservação de plantas forrageiras, sistemas de integração

lavoura pecuária e pastagens consorciadas, dentre outros.
 

Professores Responsáveis: Wilton Ladeira da Silva e  Naiara Caixeta da Silva
 

Instagram: @geforufg

 
 

GRUPO DE ESTUDOS DE AVICULTURA - GEA
 

O Grupo de Estudos busca aprofundar conhecimentos na área de avicultura,
através de palestras com a presença de profissionais, visitas à empresas,

debates e mesas redondas.
 

Professoras Responsáveis: Nadja Susana Mogyca Leandro e
Fabyola Barros de Carvalho

 
Instagram: @gea.ufg

 
 
 

GRUPO DE ESTUDOS DE ANIMAIS SILVESTRES -
GEAS

O Grupo tem como objetivo aprofundar estudos na área de Medicina de Animais
Silvestres, através de palestras, discussões, leitura de artigos científicos, mesa

redonda, etc.
 

Professora Responsável: Luciana Batalha de Miranda Araújo
 

Instagram: @geasufg

https://www.instagram.com/geforufg/?hl=pt
https://www.instagram.com/geforufg/?hl=pt
https://www.instagram.com/gea.ufg/?hl=pt
https://www.instagram.com/gea.ufg/?hl=pt
https://www.instagram.com/geasufg/?hl=pt


GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM
ORGANISMOS AQUÁTICOS - GEPOAqua

 
O Grupo tem o objetivo de incentivar alunos a conhecerem e aprofundarem
na área de produção de organismos aquáticos além da piscicultura voltada

para consumo e a ornamental, ou seja, assuntos da área de piscicultura.
Busca-se incentivar os participantes na busca de novas tecnologias que

possam contribuir para o crescimento da piscicultura.
 

Professora Responsável: Fernanda Gomes de Paula
 

Instagram: @gepoaqua_ufg

 
 
 

GRUPO DE ESTUDOS EM MEDICINA
VETERINÁRIA LEGAL- GEMVEL

 
O Grupo de Estudos tem o intuito de levar à comunidade em geral além de

membros da academia, maiores informações sobre a área de Medicina
Veterinária Legal pela prestação de serviços de necropsia forense e

orientação sobre cuidados básicos com animais
selvagens/exóticos/domésticos mantidos como pet, e  ações em escolas e

áreas públicas para ampliar os conhecimentos sobre Bem Estar e Maus
Tratos em animais domésticos e selvagens.

 
Professor responsável: Luciana Batalha de Miranda Araújo

 
Instagram: @gemvelufg

https://www.instagram.com/gepoaqua_ufg/?hl=pt
https://www.instagram.com/gepoaqua_ufg/?hl=pt


GRUPO DE ESTUDOS EM DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM - GEDI

 
    O Grupo de Estudos tem como objetivo aprofundar os estudos na área

de Diagnóstico por Imagem a partir de discussões e palestras com
profissionais experientes da área.

 
    Professora Responsável: Naida Cristina

 
  Instagram: @gedi.ufg

 
 
 
 
 

NÚCLEO DE ESTUDOS EM ANESTESIOLOGIA E
MEDICINA DE URGÊNCIA - NAME    

 
   O Núcleo de Estudos tem o propósito de inserir alunos na área e

desenvolver discussões e palestras com profissionais qualificados da área
de Anestesiologia e Medicina de Urgência.

 
Professor Responsável: Sandro de Melo Braga

 
Instagram: @nameevz

 

 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/gedi.ufg/?hl=pt
https://www.instagram.com/nameevz/?hl=pt
https://www.instagram.com/nameevz/?hl=pt


GRUPO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM
ONCOLOGIA VETERINÁRIA - ONCOVET

 
  Realiza encontros com o objetivo de desenvolver e difundir conhecimentos

básicos e avançados sobre a Oncologia Veterinária. O grupo visa realizar
projetos coletivos, inseridos e integrados na comunidade, para possibilitar o
atendimento ao público e o desenvolvimento de competência profissional e

habilidade humanística.
 

 Professores Responsáveis: Vanessa de Sousa Cruz e
 Adilson Donizeti Damasceno

 
Instagram: @oncovetufg

 
 
 
 

GRUPO DE ESTUDO AVANÇADO EM CLÍNICA DE
PEQUENOS ANIMAIS - GEAPA

 
As reuniões apresentam o estudo de temas atuais e do cotidiano da Clínica
Médica de Pequenos Animais, através de palestras e discussões, leitura de

artigos científicos, mesa redonda e compartilhamento de experiências entre os
envolvidos.

 
Professora Responsável: Aline Maria Vasconcelos Lima

 
Instagram: @geapaufg

 
 

 
 
 
 

https://www.instagram.com/oncovetufg/?hl=pt
https://www.instagram.com/geapaufg/?hl=pt


GRUPO DE ESTUDOS EM CIRURGIA DE PEQUENOS
ANIMAIS - GECIPA

 
As reuniões contemplam o estudo nas áreas de patologia cirúrgica e técnica operatória,
através de leitura de artigos científicos, mesa redonda, palestras e discussões, além de
apresentações semanais dos participantes, sob supervisão de um professor ou pós-

graduando na área.
 

Professor Responsável: Luiz Augusto de Souza
 

Instagram: @gecipaufg
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE ESTUDOS EM TERIOGENOLOGIA E
PEDIATRIA DE PEQUENOS ANIMAIS - GETEP

 
O Grupo de Estudos tem como objetivo propor assuntos como: Reprodução Assistida,

Inseminação Artificial, Doenças do Sistema Reprodutor de machos e fêmeas,
Ginecologia, Andrologia, Obstetrícia, Neonatologia, Pediatria.

 
Professora Responsável: Kellen Oliveira

 
Instagram: @getepufg



GRUPO DE ESTUDOS EM TOXICOLOGIA
VETERINÁRIA - GETOX

 
O Grupo tem a finalidade de contribuir para o acesso ao conhecimento dos

temas pertinentes à toxicologia, que abrangem a toxicologia em diversas
áreas de atuação do médico veterinário, além de possuir ações que se
dirigem ao meio acadêmico e que colocam informações à serviço da

sociedade. 
 

Professora Responsável: Ana Flávia Machado Botelho
 

Instagram: @getoxufg
 
 
 
 
 

NÚCLEO DE ESTUDOS E EXTENSÃO EM
NUTRIÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO -

NUTRIPET
   

O Grupo possui como objetivo compartilhar conhecimento e experiências
entre alunos e professores da EVZ/UFG acerca da Nutrição de Animais de
Estimação (convencionais e não convencionais), por meio de debates de

temas e artigos científicos relevantes na área. Busca-se expandir a área de
trabalho para a comunidade, difundindo conhecimento para tutores sobre a

alimentação de seus pets. 
 

   Professoras responsáveis: Kellen de Sousa Oliveira
             Maria Clorinda Soares Fioravanti

 
 Instagram: @nutripetufg

 

 

https://www.instagram.com/getoxufg/?hl=pt
https://www.instagram.com/nutripetufg/?hl=pt


GRUPO DE ESTUDOS EM COMPORTAMENTO E
ADESTRAMENTO DE PEQUENOS ANIMAIS -

GECOMPA 
 

   O Grupo de Estudos tem como intuito discutir, orientar e conscientizar a
comunidade geral e acadêmica acerca do comportamento e adestramento dos

pequenos animais. O grupo conta com graduandos dos cursos de Medicina
Veterinária e Zootecnia da UFG.

 
   Professora responsável: Kellen de Souza Oliveira

 
   Instagram: @gecompaufg

 
 
 

 
GRUPO DE ESTUDOS EM NEFROLOGIA E
UROLOGIA VETERINÁRIA - NEFROPET 

 
NefroPet é um Grupo de Estudos da Escola de Veterinária e Zootecnia da
Universidade Federal de Goiás, voltado para discussões em nefrologia e

urologia em cães e gatos.
 

Professor(a) responsável: Maria Clorinda Soares Fioravanti
 

Instagram: @nefropetufg
 

 
 
 
 

https://www.instagram.com/gecompaufg/?hl=pt
https://www.instagram.com/nefropetufg/?hl=pt


GRUPO DE ESTUDOS EM NEUROLOGIA E
NEUROCIRURGIA VETERINÁRIA/CANAL

EDUCATIVO DE ENSINO VIRTUAL DE
NEUROLOGIA VETERINÁRIA - NEUROVET 

 
 O Grupo de Estudo em Neurologia e Neurocirurgia Veterinária tem como

objetivo aprofundar os estudos nessa área por meio de palestras e discussões
de artigos, além de possuir um canal educativo interativo administrado pelo

Professor Bruno Benetti Junta Torres.
 

Professor responsável: Bruno Benetti Junta Torres
 

Instagram: @neurovet
 
 
 
 
 

LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA FELINA - LAFEL
 

O Grupo de Estudo tem o objetivo de difundir conhecimentos visando a
constante  atualização e aperfeiçoamento de seus membros nas áreas de bem-

estar, etologia, clínica e cirurgia dos felinos. Para isso, promove palestras
teórico-práticas sobre o paciente felino, provendo oportunidade para alunos

graduandos e profissionais executarem a apresentação.
 

Professora Responsável: Naida Cristina Borges
 

Instagram: @lafelufg

https://www.instagram.com/neurovet/?hl=pt
https://www.instagram.com/neurovet/?hl=pt
https://www.instagram.com/lafelufg/?hl=pt


Fim
Ficamos contentes que você tenha lido até aqui!

 Desejamos boas-vindas a você e que você
aproveite muito a UFG! 

Qualquer dúvida, você pode entrar em
contato com as monitoras Luma Braga

(lumabraga@discente.ufg.br) e Julya Beatriz
(julyalopes@discente.ufg.br) ou com a Profa.

Lívia Pascoal (liviapascoal@ufg.br).
 
 

Com carinho, 
Luma, Julya e Profa. Lívia. 

 



Referências
 

-Site da EVZ UFG

- Redes Sociais dos Grupos de Estudos

-Imagens: Canva

 


