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“Não viverei em vão, se puder – 
Salvar de partir-se um coração, 

Se eu puder aliviar uma vida 
Sofrida, ou abrandar uma dor, 
Ou ajudar exangue passarinho 

A subir de novo ao ninho – 
Não viverei em vão.” 

 
Emily Dickinson (1830-1886) 

 
 

“Muitas pessoas têm a ideia errada do que constitui a felicidade 
verdadeira. Ela não é alcançada através da auto-satisfação, mas 

através da fidelidade a um propósito digno.” 
 

Helen Keller (1880-1968) 
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Introdução 
 

“Jamais considere seus estudos como uma obrigação, mas como 
uma oportunidade invejável para aprender a conhecer a 

influência libertadora da beleza do reino do espírito, para seu 
próprio prazer pessoal e para proveito da comunidade à qual seu 

futuro trabalho pertencer.” 
 

Albert Einstein  
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Apresentação 
 

O presente Memorial acadêmico descreve as atividades 

desenvolvidas por mim, Médica Veterinária Rosângela de Oliveira Alves 

Carvalho, Professora do Magistério Superior, área de clínica médica 

animal, nível Associado 4, concernentes à minha atividade profissional, 

desde o ingresso como docente na Universidade Federal de Goiás, no 

âmbito do ensino, pesquisa, extensão e administração universitária, à luz 

da Resolução – CONSUNI Nº 18R/2017, em especial seus artigos 54 e 55. 

Nasci aos 22 dias do mês de outubro de mil novecentos e setenta e 

seis, na cidade de Goiânia, filha de Aurita de Oliveira Alves, matemática 

e professora, e de Edmilson Alves de Jesus, engenheiro da Companhia 

de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA). Ainda na fase neonatal, 

em virtude do trabalho do meu pai, mudei-me para Alagoinhas, interior 

do estado da Bahia. Minha jornada acadêmica iniciou-se em 1978, nesta 

pequena cidade, no Colégio Santíssimo Sacramento, onde minha mãe 

lecionava. O então chamado curso Primário, foi realizado em 1983 na 

Escola Tereza de Lisieux, na cidade de Salvador, Bahia. Em 1986, nos 

mudamos para a cidade de Ilhéus/BA, concluindo esta fase escolar no 

Colégio São Jorge dos Ilhéus, na referida cidade. 

Em 1987 iniciei o Curso Ginasial no Instituto Nossa Senhora da 

Piedade, em Ilhéus, Bahia, concluindo-o no Colégio São Jorge dos Ilhéus, 

em 1990. 

Sempre acompanhando a carreira docente de minha mãe, em mil 

novecentos e noventa nos mudamos para Goiânia, iniciando o segundo 

grau na Escola Técnica Federal de Goiás, após aprovação para o curso 

de Telecomunicações. Entretanto, o sonho de infância de cursar Medicina 

Veterinária falava mais alto, e, em virtude disso, fui transferida para o 

Colégio Carlos Chagas, onde concluí o Curso Colegial no ano de mil 

novecentos e noventa e dois. Ao final deste ano, prestei seleção para o 

Exame Vestibular, sendo aprovada para o curso de Medicina Veterinária 

da Universidade Federal de Goiás. 

Em mil novecentos e noventa e três iniciava-se, então, a tão 
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esperada jornada universitária, que culminou com a obtenção do grau de 

Médico Veterinário junto à Escola de Veterinária da Universidade Federal 

de Goiás em sessão solene de Colação de Grau, no dia 29 de Janeiro de 

1998, ocasião em que recebi o prêmio “Prof. Anibal José Alves Torres, pelo 

excepcional desempenho no curso de Medicina Veterinária”. 

A esta época, o desejo de ser docente, preferencialmente na 

instituição que me formara, já era premente, sendo assim, neste mesmo 

ano, após aprovação em concurso de seleção, iniciei curso de pós-

graduação, em nível de Mestrado, em Medicina Veterinária na área de 

concentração em Medicina e Cirurgia Veterinária, na Escola de 

Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, obtendo o título de 

Mestre em 25 de Fevereiro de 2000. 

Este foi um período riquíssimo para minha formação! O contato 

com professores incríveis, muitos deles hoje grandes amigos, a começar 

pelo meu orientador, Prof. Roberto Baracat de Araújo, que com sua 

delicadeza e perspicácia, me apresentou o exercício da docência também 

sob outros prismas além do ensino, tais como o da gestão, ponto forte em 

sua trajetória. 

Os professores Adriane Pimenta da Costa Val Bicalho, Cleuza 

Maria de Faria Rezende, Fernando Antônio Bretas Viana, Renato Cesar 

Sacchetto Tôrres e Rubens Antônio Carneiro participaram ativamente da 

minha formação acadêmica e profissional, seja ministrando disciplinas, 

oportunizando participar ativamente de seus atendimentos clínico 

cirúrgicos, conferindo conselhos quase que diários e me auxiliando em 

meu primeiro exercício de docência, por meio da participação no 

Programa de Monitoria de Pós Graduação, na disciplina de Clínica de 

Caninos e Felinos. 

Àquela época, em virtude de um grande corte orçamentário de 

bolsas para pós graduação e à sensibilidade do então diretor, prof. José 

Monteiro da Silva Filho, fui contratada pela Fundação de Estudo E 

Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia (FEPE) para executar 

serviços médicos veterinários no Hospital Veterinário (HV/UFMG), nos 

períodos de intervalo das disciplinas que cursava. Assim, trabalhei no 
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HV/UFMG, por um ano, até o recebimento da bolsa de Mestrado, de 

segundas a sextas das 12:00-14:00h, aos sábados das 10:00-14:00h e, 

eventualmente, substituindo médicos veterinários durante as férias, das 

17:00-22:00h. Foi neste período que meu interesse pela Cardiologia 

Veterinária floresceu e foi referendado pela instituição. Após ter 

concluído um curso teórico-prático sobre eletrocardiograma, ministrado 

na Universidade Federal de Lavras, pela Profa. Ruthnéa Aparecida Lázaro 

Muzzi, o diretor do HV/UFMG, Prof. Paulo Marcos Ferreira, me permitiu 

ser responsável pelo serviço de eletrocardiografia, até então inexistente 

na rotina do hospital. Assim, com a ajuda constante do amigo e “fiel 

escudeiro”, Dr. Euler Fraga Silva, começava a jornada de desvendar 

traçados, diagnosticar arritmias e redigir laudos. 

Durante esta espetacular experiência, considerando que ainda não 

havia programa de residência na instituição, encontrei nos médicos 

veterinários do Hospital Veterinário da UFMG, dentre os quais destaco 

as doutoras Júnia Maria Cordeiro de Menezes e Gleidice Eunice Lavalle, 

dedicadas tutoras, que garantiram incremento à minha formação 

profissional. 

As oportunidades financeiras conferidas pela UFMG, associadas ao 

constante apoio de dois professores da minha graduação, Prof. Luiz 

Antônio Franco da Silva e Francisco de Carvalho Dias Filho, foram 

decisivas para a minha permanência e conclusão do Mestrado. 

Foi neste período da minha formação que aprendi 

ecodopplercardiografia. Como ainda não havia serviços veterinários desta 

especialidade disponíveis para treinamento, tive a honra de ser recebida 

no Serviço de Cardiologia do Hospital Felício Rocho e treinada pelo Dr. 

José Luís Barros Pena, hoje Presidente do Conselho Deliberativo do 

Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (DIC/SBC), um dos responsáveis pelas diretrizes de 

atendimento cardiovascular a pacientes acometidos pela COVID-19. 

Talvez por ser a estudante de pós graduação mais jovem do 

programa naquele período, talvez pela humanidade inerente a cada um, 

não poderia deixar de agradecer aos professores Antônio Último de 
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Carvalho, Elias Jorge Facury Filho, Maristela Silveira Palhares, Rafael 

Resende Faleiros e Valentin Arabicano Gheller, que mesmo militando em 

áreas diversas à clínica de pequenos animais, sempre me dispensaram 

atenção, cuidado e carinho constantes. 

A todos eles, minha profunda gratidão! 

Quando concluí o curso de Mestrado na UFMG, em 2000, já estava 

aprovada no processo seletivo para o curso de Doutorado, em Medicina 

Veterinária, na área de concentração em Clínica Médica Veterinária, da 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), Campus de Jaboticabal, tendo defendido tese em 08 

de Julho de 2003. 

Neste período, sob a austera e precisa orientação do Prof. Aparecido 

Antonio Camacho, consolidava-se em mim a cardiologia veterinária, o 

treinamento em docência, serviço e pesquisa. A presença de seus 

importantes ensinamentos permeiam a minha vida pessoal e profissional 

desde então. 

Durante o Doutorado novamente realizei o estágio de docência, nas 

disciplinas de clínica médica de pequenos animais, semiologia 

veterinária, fisiologia dos animais domésticos, bem como o atendimento 

no já renomado serviço de cardiologia do Hospital Veterinário Governador 

Laudo Natel da FCAV/UNESP. Nesta mesma época, também fui 

convidada a retornar à EV/UFG para ministrar aula na disciplina de 

Terapêutica clínica, no Programa de Pós Graduação. 

Estudar, nesta nova fase, em mais uma instituição de renome 

nacional, permitiu, além de maior aprimoramento, a ratificação do desejo 

de ser docente. 

Muitos professores, além do meu orientador, foram de fundamental 

contribuição para minha lapidação como futura docente. Agradeço 

sobremaneira pela atenção, ensinamentos, oportunidade e deferência, 

com especial destaque aos professores Aureo Evangelista Santana, 

Carlos Augusto A. Valadão, José Jurandir Fagliari, José Luiz Laus, 

Marileda Bonafim Carvalho, Mirela Tinucci Costa, Newton Nunes e 

Rosangela Zacarias Machado. 
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Durante o primeiro ano do Doutorado, o Prof. Ary da Silva 

Rodrigues, ex professor da graduação, hoje meu dileto e atencioso colega, 

informou-me sobre a abertura de concurso público para a então 

Fundação Educacional de Jataí, transformada depois em Regional da 

UFG e, hoje, Universidade Federal de Jataí. O sonho de inserção 

profissional, como docente do magistério superior, começava a se tornar 

mais palpável. Prestei o referido concurso, para a disciplina de Clínica 

Médica Animal I, sendo aprovada no dia 09/04/2001. 

Diante deste novo cenário, e da necessidade de concluir a pós 

graduação, tentei negociar a possibilidade de executar as duas 

atividades, já que estava na fase experimental do Doutorado. Entretanto, 

as opções oferecidas pelos dirigentes da fundação, à época, claramente 

não me permitiriam terminar o curso em tempo regular. Assim, 

concentrando-me no objetivo inicial de ser docente da UFG, ouvindo os 

conselhos da minha mãe, dos meus professores da graduação e do Prof. 

Camacho, desisti formalmente da vaga e segui exclusivamente o 

doutoramento. 

Este foi um período de grande amadurecimento, pois convivi com 

grandes e renomados professores e pesquisadores, conheci grupos de 

pesquisa na USP de Ribeirão Preto, em virtude do tema da minha tese, 

publiquei os primeiros artigos e, extraordinariamente, tive os primeiros 

contatos com a medicina veterinária internacional, por meio de aulas 

presenciais com o professor Mark Kittleson, da University of California, 

Davis, um dos expoentes da cardiologia veterinária mundial, que a partir 

deste momento intitulou-se meu “Cardio daddy”, sugerindo ao meu 

orientador que eu continuasse meus estudos lá após a defesa, e o 

professor Philip Solter, da University of Illinois, Urbana-Champaign, que 

me concedeu a oportunidade de realizar algumas análises do meu 

experimento de doutorado em seu laboratório. 

Decidida a vivenciar minha primeira experiência internacional, fui 

contemplada com bolsa sanduíche do CNPQ, entretanto, considerando 

três aspectos determinantes: o atentado às torres gêmeas em 

11/09/2001 e a política anti terrorista que se sucedeu, dificultando a 
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entrada nos Estados Unidos; a necessidade de viajar com material 

biológico (centenas de amostras de soro de cães chagásicos) para 

executar o trabalho em Illinois; e a abertura de concursos públicos para 

o magistério superior no Brasil, praticamente suspensos há quase uma 

década; fui aconselhada a desistir, deixando esta oportunidade para um 

outro momento mais propício e seguro.  

Assim, após conclusão do doutorado, em 2003, participei do 

processo seletivo para professor de semiologia e clínica na UFMG, 

entretanto o processo fora anulado judicialmente. Retornando a Goiânia, 

fui aprovada em processo seletivo para Professor Substituto, na 

Disciplina de Clínica Médica Animal do Departamento de Medicina 

Veterinária da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás. 

O sonho inicial se tornando realidade! 

Nesta época, ainda com a incerteza de um concurso para professor 

efetivo, me inscrevi, com o apoio da professora e amiga Maria Clorinda 

Soares Fioravanti, no Programa de bolsas para recém doutores, 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (DCR) do CNPQ, para 

desenvolver o projeto intitulado Estudo Morfológico e Bioquímico das 

Proteínas das Junções de Aderência em Miocárdio de Cães 

experimentalmente infectados com Trypanosoma cruzi, cepa Boliviana, 

seguindo a linha de pesquisa que havia trabalhado durante o meu 

Doutorado, no laboratório do Prof. Eugênio Gonçalves de Araújo. Tal 

bolsa fora deferida, entretanto a oportunidade do concurso público para 

professor efetivo na área de clínica médica surgiu à mesma época. Sendo 

assim, em março de 2004, informei oficialmente ao CNPQ que havia sido 

aprovada Concurso Público para Professor Adjunto da Clínica Médica 

Animal da Universidade Federal de Goiás, tornando-me, portanto, 

inabilitada a receber tal benefício, pois, com muita alegria, iria ingressar 

na tão sonhada carreira efetiva do magistério superior. 

Este período da vida universitária, sempre em tempo integral, foi 

delineado por inúmeras conquistas e compensações, superando, 

felizmente, as decepções e derrotas inevitáveis e intercorrentes. A 

incessante busca por um ideal, o exercício de múltiplas atividades, de 
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discência, docência, pesquisa e extensão num mesmo contexto temporal, 

trouxeram um saldo positivo imensurável para o meu crescimento 

pessoal e intelectual. 

Muitas foram as pessoas que participaram e contribuíram desse 

longo processo, cada qual a seu tempo e à sua maneira, com 

ensinamentos de princípios morais, culturais e técnicos. A essas pessoas 

e às outras que continuam a surgir, minha eterna gratidão. 

Durante todo este período na UFG, como docente, muitos são 

aqueles que me motivam e me ensinam com seus exemplos, entretanto, 

gostaria de destacar dois professores, que, além da amizade 

incondicional, tem sido verdadeiros tutores nesta caminhada e, a eles, 

particularmente agradeço: Prof. Luiz Augusto Batista Brito e Prof. Marcos 

Barcellos Café. 

O exercício da docência, em sua forma mais pura, contribuindo 

para a formação técnica, profissional, humanística e pessoal dos 

estudantes, foi o que sempre me motivou a ingressar na Universidade. 

Agora, 16 anos após este desejado ingresso, estou diante do desafio de 

transcrever a caminhada docente até aqui, por meio deste memorial. 

Para tanto, serei fiel ao disposto nas Resoluções CONSUNI 

18R/2017 e 20/2020. Mesmo sendo este um documento formal, me 

permitirei utilizar o texto em primeira pessoa, dada a natureza desta 

narrativa. 

Goiânia, 24 de Maio de 2020 
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Ensino e Orientação 
 

“Ensinar é aprender duas vezes.” 
 

Joseph Joubert  
 

“Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão 
maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e 

preparar os homens do futuro.” 
 

D. Pedro II 
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1. Atividades de ensino nos níveis de graduação, mestrado e 
doutorado 

 

Ser docente, sem dúvida alguma, tornou-se meu objetivo maior e 

força motriz para muitas das minhas decisões. 

Sempre que perguntada, seja em conversas coloquiais, em 

entrevistas, ou outras situações profissionais, sobre qual o meu grande 

propósito, a mesma frase surge como resposta: “fazer a diferença na vida 

das pessoas”. E tal sentido se torna amplamente factível e palpável, para 

mim, no exercício da docência. É uma oportunidade ímpar de alcançar 

um grande número de pessoas, incentivar caminhos, orientar decisões, 

transmitir conhecimento técnico, doutrinar com o exemplo, lapidar 

diamantes! 

Minha carreira docente iniciou-se como professora substituta, em 

2003, quando ministrei aulas nas disciplinas de Clínica Médica Animal I 

e Clínica Médica Animal II. Foi um período curto, mas de grande 

aprendizado, pois pude vivenciar efetivamente a experiência docente, 

antes experimentada sob a forma de monitoria de pós graduação ou 

estágio docência, nas instituições onde realizei o Mestrado e o Doutorado. 

Em 2004, após aprovação no Concurso Público para Professor 

Adjunto da Clínica Médica Animal da Universidade Federal de Goiás, 

iniciei as atividades como Professor Adjunto I, ministrando as disciplinas 

de Clínica Médica Animal I e Semiologia Animal. Nos anos subsequentes, 

foram adicionadas ao portfólio das disciplinas ministradas na graduação: 

Clínica Médica Animal II, Deontologia e Ética Veterinária, Cuidados 

Básicos com a Saúde de Cães e Gatos, Clínica Médica de Pequenos 

Animais e Clínica Médica de Grandes Animais, Cardiologia Veterinária, 

Medicamentos em Condições Especiais na Medicina Veterinária, Clínica 

Ambulatorial, Tópicos especiais em Patologia, Clínica e Cirurgia Animal, 

Emergências em Medicina Veterinária, Introdução à Medicina Veterinária 

e Deontologia. 

Com a mudança do regime da Graduação para semestral, em 2006, 

e alteração do Projeto Pedagógico do curso de Medicina Veterinária, as 
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disciplinas de Clínica Médica Animal I e Clínica Médica Animal II foram 

substituídas pelas disciplinas Clínica Médica de Pequenos Animais e 

Clínica Médica de Grandes Animais. 

Com a criação do curso de Residência Médico Veterinária, em 

2006, posteriormente chamado de Curso de Residência em Área 

Profissional da Saúde (2012), participei como docente das disciplinas de 

Prática Hospitalar, Seminários em Residência Médico-Veterinária, 

Treinamento em Serviço Médico Veterinário, Clínica Médica de Animais 

de Estimação, Reuniões Clínicas, Seminários aplicados e Cardiologia em 

Animais de Companhia. 

Inserida no Programa de Pós Graduação em Ciência Animal da 

Escola de Veterinária e Zootecnia, ministrei, para acadêmicos de 

Mestrado e Doutorado, as disciplinas de Seminários aplicados, 

Cardiologia Veterinária, Cardiopatias nos Animais Domésticos, 

Metodologia da Pesquisa Científica, Prática Hospitalar em Clínica Médica 

Animal, Tópicos especiais em Patologia, Clínica e Cirurgia Animal, 

Seminários aplicados à Patologia, Clínica e Cirurgia Animal e Seminários 

aplicados à CIPAC (Cirurgia, Patologia Animal e Clínica Médica). 

Como já externei anteriormente, o ensino sempre me fez brilhar os 

olhos, pois o entendo com uma excelente ferramenta para acessar e 

transformar a vida dos estudantes. Desta forma, durante toda a trajetória 

até aqui, dediquei-me a ele com afinco, superando as horas semanais 

exigidas por lei e normativas, criando alternativas para as metodologias 

tradicionais de ensino, perfazendo uma média de 17,4 horas semanais 

de 2004 até o presente (Figura 1). 
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Figura 1 - Carga horária anual ministrada entre os anos de 2004 e 2019 na EVZ/UFG, 

em componentes curriculares da Graduação em Medicina Veterinária, do 
Programa de Residência Médico Veterinária e do Programa de Pós Graduação 
em Ciência Animal. 

 

Houve períodos de maior demanda, em função do quadro de 

docentes, mudança de matriz curricular e projeto pedagógico, momentos 

em que as duas matrizes aconteceram de forma concomitante, inserção 

do programa de residência nos moldes do Ministério da Educação (MEC), 

aumentando sua carga horária e número de alunos. 

Importante ressaltar que, naqueles períodos em que assumi a 

Coordenação Acadêmica do curso de Medicina Veterinária e, 

posteriormente, a Diretoria de Desenvolvimento Acadêmico na Pró 

Reitoria de Graduação - PROGRAD (momento atual) estive dispensada, 

sob amparo legal, do cumprimento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Entretanto, em momento algum deixei de participar e 

contribuir com elas. Sobre as atividades de pesquisa e extensão, 

apresentarei mais detalhes nos capítulos seguintes. 

Considerando que hoje a EVZ/UFG tem 578 estudantes 

matriculados no curso de Medicina Veterinária, além dos 

aproximadamente 28 acadêmicos do Programa de Residência Médico 



Memorial – Rosângela de Oliveira Alves Carvalho  

 

21 

Veterinária e 50 acadêmicos do Programa de Pós Graduação em Ciência 

Animal, é possível admitir que, considerando exclusivamente a atividade 

docente na EVZ/UFG e os meus relatórios anuais, devo ter sido, 

seguramente, professora de mais de 4.528 estudantes. 

Por fim, sempre acreditei que cada discente que passa pelo nosso 

caminho, principalmente aqueles que acabam se envolvendo mais na 

área que lecionamos, leva consigo, por toda a sua vida profissional, um 

pedaço de nós. Hoje, consigo colher evidências desta crença, 

acompanhando o caminho de muitos egressos, que carinhosamente 

enviam notícias e mensagens, presencialmente visitam a EVZ, 

compartilhando suas conquistas, externando os momentos em que fui 

lembrada, em que algo que disse foi útil, decisivo ou importante. O 

conjunto de todas estas experiências é, sem dúvida, o que me motiva 

diariamente na incessante tarefa de lecionar. 

  



Memorial – Rosângela de Oliveira Alves Carvalho  

 

22 

2. Atividades de orientação, nos níveis de graduação, mestrado e 
doutorado 

 

As atividades de orientação foram ininterruptas durante todo o 

período no magistério superior. A orientação de estudantes da graduação 

contemplou diferentes atividades, tais como defesas de relatório final de 

estágio obrigatório supervisionado para integralização curricular, 

iniciação científica, orientação em projetos de extensão (bolsistas e 

voluntários do programa de bolsas de extensão - PROBECs e PROVECs), 

programa jovens talentos para ciência, bolsistas permanência, estágios 

não obrigatórios e monitoria. 

Estas são atividades extremamente gratificantes, pois permitem, a 

cada nova experiência, acompanhar, observar e contribuir para o 

desenvolvimento acadêmico e profissional dos discentes, lapidando-os e 

direcionando-os a escolhas futuras mais alicerçadas. Constitui grande 

desafio diário, pois constituem grupo mais incipiente e diverso. 

A orientação dos estudantes de pós graduação contemplou os 

programas de residência médico veterinária, mestrado e doutorado, além 

da contribuição com outros docentes, nas atividades de co-orientação de 

acadêmicos do Programa de Pós Graduação em Ciência Animal. 

Observa-se que essas atividades foram crescendo ao longo dos 

anos, coincidindo com a consolidação do serviço de cardiologia 

veterinária e o estabelecimento de uma linha de pesquisa, alcançando 

seus maiores números entre 2010 e 2014 (figura 2). A partir daí, em 

função dos novos desafios assumidos na coordenação da graduação e na 

pró reitoria de graduação, foi necessário desacelerar temporariamente, 

sem, entretanto, deixar de atuar nos programas existentes. Tais 

atividades serão detalhadamente descritas nos capítulos pertinentes. 
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Figura 2- Número de alunos orientados, por ano, na graduação e pós graduação 

entre 2004 e 2019. 

 

O detalhamento das orientações realizadas está apresentado nos 

quadros 1-6. 

Em consonância com a minha afinidade pelo ensino, as atividades 

de orientação (figura 3) também se concentraram nos acadêmicos de 

graduação (54,22%), com destaque para as orientações de estudantes em 

iniciação científica (20,48%). Como reconhecido nacionalmente, o 

Programa de Iniciação Científica (PIBIC) do CNPq constitui a base de 

alimentação da pós-graduação brasileira. A inserção de estudantes de 

graduação em laboratórios ajuda a despertar e estimular vocações para 

a ciência e contribui também para integrar essa etapa de formação com 

a pós-graduação. Mesmo que estes estudantes não se insiram depois no 

mundo da pesquisa, tornam-se sem dúvida, profissionais com outra 

visão em suas carreiras e, o acompanhamento dos egressos que orientei, 

permitiu comprovar a importante missão deste programa.  
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Figura 3-Distribuição percentual das orientações, por tipo, entre 2004 e 2019. 

 

Orientar os jovens médicos veterinários no Programa de Residência 

Médica inclui algumas particularidades. Neste grupo estão discentes 

ávidos pela excelência técnica, o que nos desafia à permanente 

atualização, estudo e participação constante nas atividades práticas de 

atendimento, no Hospital Veterinário. Além disso, são profissionais que 

serão entregues ao mundo do trabalho com formação diferenciada e que 

poderão seguir vários caminhos. O que tenho acompanhado, ao longo 

desta experiência e considerando os egressos sob minha orientação, 

muitos (60%) se interessam pela pesquisa e ingressam no Mestrado, 

outros adicionalmente desenvolvem espírito empreendedor, inaugurando 

seus próprios serviços e estabelecimentos de atendimento. Este último 

grupo, em especial, tem modificado de forma muito positiva o serviço de 

atendimento médico veterinário em nossa região. É extremamente 

gratificante constatar que todos atualmente estão inseridos no mercado. 

Quando iniciei a atividade de orientação stricto sensu, acreditava 

estar contribuindo exclusivamente para a formação de futuros docentes. 

Entretanto, não foi este o cenário que vislumbrei com meus orientados. 
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Considerando aqueles que orientei durante o Mestrado, dois não 

realizaram ainda o Doutorado e três se tornaram professores do 

magistério superior. Os demais são coordenadores de cursos de pós 

graduação lato sensu, funcionários públicos em órgãos de saúde ou de 

defesa agropecuária, sócios de clínicas de especialidades veterinárias, 

militares ou profissionais autônomos que prestam serviço especializado 

a outras empresas. 

Inicialmente, tal cenário me assustou, mas, após a leitura do Plano 

Nacional de Pós-Graduação – PNPG da CAPES, relativo ao período 2011-

2020, pude compreender que provavelmente possuo um perfil de indução 

diferente. Este documento ressalta que, ao lado da necessidade de 

formação de quadros científicos, também é necessária a alocação desses 

cientistas em setores empresariais e industriais, sendo até indesejável 

que a maior parte desses quadros esteja concentrada na academia. 

Apesar da minha atuação neste segmento ser menos pujante, tal 

assertiva referenda minha atuação na contribuição da formação de 

profissionais de interesse direto ao país. 
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Quadro 1-Discentes orientados em atividades de Mestrado e Doutorado entre 
2004 e 2019. 
Nome	 Título	do	trabalho	 Ano	

Paulo	Roberto	de	Sousa	
Dissertação:	Função	sistólica	do	ventrículo	
esquerdo	em	cães	com	doença	mixomatosa	

valvar	mitral	
2019	

Priscilla	Regina	Nasciutti	
Tese:	Suplementação	dietética	com	altos	
teores	de	ácidos	graxos	ômega-3	em	cães	
com	endocardiose	valvar	adquirida	

2018	

Rogério	Vieira	da	Silva	
Dissertação:	Parâmetros	hemodinâmicos	e	
farmacocinéticos	de	ovinos	submetidos	a	

anestesia	com	propofol	
2018	

Ana	Paula	Araújo	Costa	

Tese:	Ação	do	LASSBio	294	sobre	
parâmetros	cardiovasculares	em	modelo	

experimental	de	cardiomiopatia	dilatada	em	
coelhos	

2016	

Marcelo	Borges	dos	Santos	
Junior	

Dissertação:	Ação	de	um	novo	protótipo	anti-
hipertensivo	(lassbio-897)	sobre	o	sistema	

cardiovascular	de	gatos	
2015	

Priscilla	Regina	Nasciutti	

Dissertação:	Ação	de	um	novo	protótipo	anti-
hipertensivo	(LASSBio	897)	sobre	o	sistema	
cardiovascular	de	cães	e	identificação	de	

metabólitos	gerados	

2014	

Andréa	Cintra	Bastos	Tôrres	
Tese:	Avaliação	clínica	e	farmacocinética	de	
um	novo	protótipo	de	fármaco	cardiotônico	

(LASSBio	294)	em	cães	hígidos	
2012	

Andréa	Cintra	Bastos	Tôrres	

Dissertação:	Obesidade	em	cães:	avaliações	
ecodopplercardiográficas,	

eletrocardiográficas,	radiográficas	e	de	
pressão	arterial	

2009	

Ângelo	Leonardo	de	Castro	
Basile	

Dissertação:	Avaliações	
ecodopplercardiográfica,	eletrocardiográfica	

computadorizada,	radiográfica	e	
morfométrica	de	cães	adultos	clinicamente	

saudáveis	da	raça	Bulldog	inglês	

2008	

Gabriela	Regina	Severiano	
Araújo	Cunha	

Dissertação:	Avaliações	eletrocardiográficas,	
ecocardiográficas	e	radiográficas	da	silhueta	
cardíaca	pelo	método	de	mensuração	VHS	
(vertebral	heart	size)	de	gatos	Persa	hígidos	

2007	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
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Quadro 2-Discentes co-orientados em atividades de Mestrado e Doutorado 
entre 2004 e 2019. 

Nome	 Título	do	trabalho	 Ano	

Emanuelle	
Pimentel	Cruz	

Estudo	cardiovascular	e	efeito	do	metoprolol	em	cães	
com	acometimento	neural	da	cinomose	

Em	
andamento	

Rauane	Sousa	
de	Moura	

Tese:	Padronização	e	efeitos	da	anestesia	geral	sobre	
variáveis	ecodopplercardiográficas	em	ovinos	da	raça	

Dorper	

Em	
andamento	

Sandro	de	
Melo	Braga	

Tese:	Efeitos	do	tramadol	na	analgesia,	resposta	
inflamatória	e	função	cardíaca	de	ratas	submetidas	à	

sepse	experimental	
2019	

Léa	Resende	
Moura	

Tese:	Atividade	antioxidante	do	extrato	da	casca	do	
pequi	(Caryocar	brasiliense)	na	cardiomiopatia	dilatada	

induzida	por	doxorrubicina	em	ratos	
2015	

Flávia	
Resende	
Martins	da	
Costa	

Tese:	Hemostasia	e	reação	tecidual	ao	implante	de	
esponja	de	quitosana	em	lesão	hepática	de	

camundongos	
2015	

Louise	Pereira	
Mortate	

Dissertação:	Incidência	e	tratamento	da	hipotensão	
após	anestesia	epidural	em	cães	 2015	

Ana	Paula	
Araújo	Costa	

Dissertação:	Dopplervelocimetria	da	artéria	oftálmica	
externa	e	pressão	de	perfusão	ocular	em	coelhos	hígidos	
tratados	de	forma	crônica	com	citrato	de	sildenafil.	

2013	

Luciana	Silva	
de	Carvalho	

Dissertação:	Efeito	depressor	e	toxicidade	do	extrato	
etanólico	da	casca	de	aspidosperma	subincanum	

(apocynaceae)	em	camundongos	
2013	

Ana	Carolina	
Vasques	
Villela	

Dissertação:	Anestesia	epidural	toracolombar	com	
lidocaína	a	2%	ou	lidocaína	hiperbárica	a	5%	pelo	uso	
de	cateter	epidural	totalmente	implantado	em	cães	

2012	

Gabriel	Costa	
Jacobina	

Dissertação:	Avaliação	eletrocardiográfica	ambulatorial	
24	horas	(Holter)	durante	o	período	perioperatório	em	

cães	
2012	

Rafael	Gustavo	
Pinheiro	

Dissertação:	Efeitos	da	associação	da	rhbmp-2	em	
culturas	de	células-tronco	mesenquimais	da	medula	

óssea	no	reparo	de	defeitos	osteocondrais	da	
articulação	do	joelho	de	coelhos	

2011	

Leonardo	dos	
Reis	Corrêa	

Dissertação:	Avaliação	histológica,	histoquímica	e	
imunoistoquímica	da	válvula	mitral	normal	e	com	

degeneração	mixomatosa	de	cães	e	suínos	
2009	

Brunno	
Medeiros	dos	

Santos	

Dissertação:	Função	renal	e	hepática	de	cadelas	adultas	
submetidas	a	programa	de	ganho	e	perda	de	peso	

2009	

Gisele	
Bonifácio	
Neves	

Dissertação:	Goniometria	em	cães	da	raça	Rottweiler	 2009	

Marlon	Ferrari	
Dissertação:	Ultrassonografia	de	alta	frequência	para	
avaliação	do	desenvolvimento	gestacional	e	fetometria	

em	cadelas	
2009	

Ingrid	Bueno	
Atayde	

Tese:	Fluidoterapia	aquecida	no	controle	da	hipotermia	
em	cadelas	submetidas	a	ovariohisterectomia	sob	

anestesia	inalatória	
2008	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878  
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Quadro 3-Discentes orientados em monografias de conclusão da especialização 
(Residência Médico Veterinária) entre 2004 e 2019. 

Nome	 Título	do	Trabalho	 Ano	

Marynis	Santos	
Intussuscepção	gastroesofágica	em	cães:	revisão	da	

literatura	e	relato	de	um	caso	
2019	

Mariana	Oliveira	
Justo	

Tumor	neuroectodérmico	primitivo	em	cães:	revisão	de	
literatura	e	relato	de	um	caso	presuntivo	

2019	

Tayanne	Gobbi	
Mendes	

Endocardite	infecciosa	em	cão:	relato	de	caso	 2017	

Isabela	Plazza	bittar	
Concordância	entre	doppler	vascular	e	Petmap©	em	gatos	

anestesiados	e	em	recuperação	anestésica.	
2016	

André	Ribeiro	
Fayad	

Leiomiossarcoma	Intestinal	em	Cão	-	Relato	de	Caso	 2016	

Larissa	Coelho	
Tomé	

Sarcoma	histiocítico	disseminado:	relato	de	caso	 2015	

Moisés	Caetano	e	
Souza	

Síndrome	da	Hipereosinofilia	Idiopática	em	um	
Rottweiller	

2014	

Vivian	da	Costa	
Marcon	

Estudo	retrospectivo	dos	pacientes	atendidos	pelo	
serviço	de	oncologia	do	HV/EVZ/UFG	

2012	

Laísa	Bueno	Reis	 Cardiomiopatia	Dilatada	 2011	
Thaís	Domingues	de	

Meneses	
Ectopia	Ureteral	em	Cães	 2011	

Vivian	da	Costa	
Marcon	

Endocardiose	Valvular	Mitral	e	Tricúspide	 2011	

Mariana	Moreira	
Andraschko	

Hiperadrenocorticismo	em	Cães	 2010	

Tales	Dias	do	Prado	
Clínica	e	Cirurgia	de	Pequenos	Animais	-	Hérnia	

Diafragmática	
2008	

Giórgia	Tomitão	
Mário	

Linfoma	Multicêntrico	 2007	

Rogério	Vieira	
Afecções	prostáticas	em	cães	(Cisto	paraprostático)	-	

Revisão	de	literatura	e	Relato	de	Caso	Clínico	
2006	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
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Quadro 4 - Discentes de graduação orientados em estágio curricular 
obrigatório entre 2004 e 2019. 

Nome	 Ano	

Lohany	de	Paula	Franco	 2020	
Luiz	Fernando	Silva	Santos	 2019	
Beatriz	Cristina	Silva	 2019	
Karine	Kelly	Gonçalves	Queiroz	 2018	
Bruna	Dantas	Matos	 2018	
Rhávilla	Karoline	de	Oliveira	 2017	
Gabriella	Canedo	Costa	 2017	
Monique	Machado	Louredo	Teles	 2016	
Pamella	Fernanda	Moreira	 2016	
Warley	Vieira	de	Freitas	Paula	 2015	
Brenda	Torchia	 2015	
Auana	Lima	Sant'Anna	 2014	
Jéssica	Fernanda	Bertolino	 2014	
Aline	Rodrigues	Lemes	 2014	
Géssica	Pinheiro	 2013	
Bruno	Rodrigues	Jardim	 2013	
Larissa	Tauany	B.	Gomes	 2013	
Marcelo	Borges	dos	Santos	Júnior	 2013	
Layla	Lívia	de	Queiroz	 2012	
Aline	Ribeiro	Pedroso	 2012	
Priscilla	Regina	Nasciutti	 2011	
Claudia	da	Silveira	Pinheiro	 2011	
Paula	Costa	Ariza	 2010	
Laísa	Bueno	Reis	 2010	
Luiz	Henrique	da	Silva	 2009	
Liliane	Rego	Borges	 2008	
Sheila	Caputo	e	Oliveira	 2008	
Maria	Beatriz	Coelho	Rodrigues	 2007	
Tatiana	Nunes	de	Azevedo	Romanowski	 2007	
Luciana	Guirelli	Ábrego	 2007	
Gisele	Silva	 2007	
Naiana	Tassara	C.	de	Almeida	 2006	
Marcos	Timponi	Rocha	 2006	
Camila	Quirino	Ferreira	 2006	
Sonia	Maria	Santana	Quaiotti	 2005	
Daniele	Goncalves	da	Silva	Melo	 2005	
Alessandra	Roberta	Ramos	de	Oliveira	 2005	
Sabrina	dos	Santos	Costa	 2004	
Rafael	Antonio	Ramos	e	Silva	 2004	
Lízia	Ludmila	Lima	Figueiredo	 2004	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
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Quadro 5 - Discentes de graduação orientados em programa de Iniciação 
Científica (PIBIC, PIVIC) entre 2004 e 2019. 

Nome	 Título	do	trabalho	 Ano	

Fernanda	da	
Mata	Souza	

Eletrocardiografia	em	animais	com	doença	mixomatosa	
valvar	mitral	antes	e	após	tratamento	-	PIBIC	

2019	

Rosane	
Rodrigues	da	
Costa	Almeida	

Hemogasometria	em	pacientes	com	doença	valvar	mitral	e	
remodelamento	ventricular	-	PIVIC	

2019	

Karine	Kelly	
Gonçalves	
Queiroz	

Avaliação	ecocardiográfica	de	cães	portadores	de	
endocardiose	valvar	adquirida	suplementados	

dieteticamente	com	altos	teores	de	ômega-3	-	PIVIC	
2018	

Aline	Tavares	
Moraes	

Comparação	entre	métodos	invasivo	e	não	invasivo	de	
mensuração	do	débito	cardíaco	em	ovinos	anestesiados	com	

propofol	-	PIBIC	
2018	

Bruna	Dantas	
Matos	

Parâmetros	farmacocinéticos	em	ovinos	anestesiados	com	
propofol	-	PIVIC	 2018	

Gabriel	Moreno	
Matos	de	
Andrade	

Pressão	arterial	invasiva	em	ovinos	anestesiados	com	
propofol	-	PIVIC	

2018	

Bruna	Dantas	
Matos	

Avaliação	macroscópica	e	histopatológica	do	miocárdio	de	
coelhos	com	cardiomiopatia	dilatada	experimentalmente	
induzida	e	tratados	com	protótipo	a	fármaco	LASSBio294	-	

PIVIC	

2017	

Gabriel	Moreno	
Matos	de	
Andrade	

Ação	do	protótipo	a	fármaco	LASSBio	294	sobre	os	
parâmetros	cardiovasculares	em	modelo	experimental	de	

cardiomiopatia	dilatada	em	coelhos	-	PIVIC	
2017	

Thaiz	Krawczyk	
Santos	

Avaliação	clínica	e	radiográfica	de	cães	com	endocardiose	
valvar	adquirida	antes	e	durante	a	suplementação	alimentar	

com	ômega-3	-	PIBIC	
2017	

Aline	Tavares	
Moraes	

Avaliação	laboratorial	de	cães	com	endocardiose	valvar	
adquirida	antes	e	durante	a	suplementação	alimentar	com	

diferentes	teores	de	ômega-3	-	PIVIC	
2017	

Nayara	
Gonçalves	de	

Melo	

Monitoração	por	meio	de	biomarcadores	cardíacos	de	
coelhos	com	cardiomiopatia	dilatada	experimentalmente	
induzida	e	tratados	com	protótipo	a	fármaco	LASSBio	294	-	

PIVIC	

2017	

Thaiz	Krawczyk	
Santos	

Avaliação	eletrocardiográfica	em	cães	com	endocardiose	
valvar	adquirida	antes	e	durante	a	suplementação	alimentar	

com	diferentes	teores	de	omega-3	-	PIBIC	
2016	

Aline	Tavares	
Moraes.	

Mensuração	da	pressão	arterial	sistêmica	em	cães	com	
endocardiose	valvar	adquirida	antes	e	durante	a	

suplementação	alimentar	com	diferentes	teores	de	omega-3	-	
PIVIC	

2016	

Gabriel	Moreno	
Matos	de	
Andrade	

Monitoração	eletrocardiográfica	de	coelhos	com	
cardiomiopatia	dilatada	experimentalmente	induzida	e	

tratados	com	protótipo	a	farmaco	LASSBio	294	-	FAPEG	-IC	
2016	

Nayara	
Gonçalves	de	

Melo	

Monitoração	radiográfica	de	coelhos	com	cardiomiopatia	
dilatada	experimentalmente	induzida	e	tratados	com	

protótipo	a	fármaco	LASSBio	294	-	PIVIC	
2016	
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Quadro 5 – Discentes de graduação orientados em programa de Iniciação 
Científica (PIBIC, PIVIC) entre 2004 e 2019. 

 
Continuação... 

 
 
 

Nome	 Título	do	trabalho	 Ano	

Evelyn	Mayara	
de	Souza	Pinto	

Monitoração	eletrocardiográfica	de	felinos	antes	e	após	a	
administração	de	um	novo	protótipo	anti-hipertensivo	

(LASSBio	897)	-	PIBIC	
2015	

Bruna	Dantas	
Matos	

Ação	do	protótipo	a	fármaco	LASSBio	294	sobre	os	
parâmetros	cardiovasculares	em	modelo	experimental	de	

cardiomiopatia	dilatada	em	coelhos	–	FAPEG	-	IC	
2014	

Evelyn	Mayara	
de	Souza	Pinto	

Ação	de	um	novo	protótipo	anti-hipertensivo	(LASSBio897)	
sobre	o	sistema	cardiovascular	de	gatos	e	identificação	de	

metabólitos	gerados	-	PIBIC	
2014	

Rafael	Almeida	
da	Silva	

Avaliação	da	pressão	arterial	sistêmica	antes	e	após	a	
administração	de	um	novo	protótipo	a	fármaco	anti-

hipertensivo	(LASSBio	897)	em	gatos	-	PIVIC	
2014	

Brenda	Torchia	
Avaliação	dos	parâmetros	hematológicos	e	bioquímicos	de	
felinos	após	a	administração	de	um	novo	protótipo	anti-

hipertensivo	(LASSBio897)	-	PIVIC	
2014	

Jéssica	
Rodrigues	
Vieira	

Monitoração	eletrocardiográfica	dinâmica	(sistema	Holter)	
de	felinos	antes	e	após	a	administração	de	um	novo	protótipo	

anti-hipertensivo	(LASSBio897)	–	PIVIC	
2014	

Brenda	Torchia	
Avaliação	da	urinálise	em	cães	durante	e	após	a	

administração	de	um	protótipo	a	fármaco	anti-hipertensivo	
(LASSBio	897)	-	PIVIC	

2013	

Monique	
Machado	

Louredo	Teles	

Avaliações	ecocardiográficas	antes	e	após	a	administração	de	
um	novo	protótipo	a	fármaco	anti-	hipertensivo	(LASSBio	

897)	em	cães	-	PIBIC	
2013	

Isabela	Plazza	
Bittar	

Avaliações	eletrocardiográficas	convencionais	e	dinâmicas	
(Sistema	Holter)	antes	e	após	administração	de	um	novo	
protótipo	a	fármaco	cardiotônico	(LASSBio	897)	em	cães	-	

PIBIC.	

2013	

Evelyn	Mayara	
de	Souza	Pinto	

Identificação	de	metabólitos	gerados	após	a	administração	
de	um	novo	protótipo	anti-hipertensivo	(LASSBio	897)	em	

cães	-	PIVIC	
2013	

André	Ribeiro	
Fayad	

Avaliação	de	provas	hematimétricas	e	bioquímica	sérica	
antes	e	após	administração	de	um	novo	protótipo	a	fármaco	

vasodilatador	(LASSBio897)	em	cães.-	PIVIC	
2013	

Fernanda	
Oliveira	de	
Carvalho	

Mensuração	da	pressão	arterial	em	cães	sob	ação	de	um	
novo	protótipo	anti-hipertensivo	(LASSBio	897)	-	PIBIC	

2013	

André	Ribeiro	
Fayad	

Avaliação	eletrocardiográfica	dinâmica	(Sistema	Holter)	
antes	e	após	administração	de	um	novo	protótipo	a	fármaco	

cardiotônico	(LASSBio	294)	em	cães	-	PIVIC	
2012	

Isabela	Plazza	
Bittar	

Mensuração	da	pressão	arterial	antes	e	após	administração	
de	um	novo	protótipo	a	fármaco	cardiotônico	(LASSBio294)	
em	cães	utilizando	o	método	indireto	oscilométrico	(Pet-

MAP®)	e	validação	deste	novo	dispositivo	de	mensuração	da	
pressão	arterial	-	PIVIC	

2012	
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Quadro 5 – Discentes de graduação orientados em programa de Iniciação 
Científica (PIBIC, PIVIC) entre 2004 e 2019. 

 
Continuação... 

Nome	 Título	do	trabalho	 Ano	

Renata	
Carolina	de	
Oliveira	Lopes	

Brasil	

Monitoração	hematológica	e	bioquímica	sérica	durante	e	após	
a	administração	de	um	protótipo	a	fármaco	cardiotônico	

(LASSBio	294)	em	cães	-	PIVIC	
2012	

Patrícia	Nunes	
de	Oliveira	

Avaliação	eletrocardiográfica	dinâmica	(Sistema	Holter)	antes	
e	após	administração	de	um	novo	protótipo	a	fármaco	

cardiotônico	(LASSBio	294)	em	cães	-	PIVIC	
2011	

Moisés	Caetano	
e	Sousa	

Mensuração	da	pressão	arterial	antes	e	após	administração	de	
um	novo	protótipo	a	fármaco	cardiotônico	(LASSBio	294)	em	
cães	utilizando	o	PetMAP©	e	validação	deste	novo	dispositivo	

de	mensuração	da	pressão	arterial	-	PIBIC	

2011	

Renata	
Carolina	de	
Oliveira	Lopes	

Brasil	

Avaliações	ecocardiográficas	antes	e	após	a	administração	de	
um	novo	protótipo	a	fármaco	cardiotônico	(lassbio	294)	em	

cães	-	PIBIC	
2010	

Patrícia	Nunes	
de	Oliveira	

Avaliações	eletrocardiográficas	antes	e	após	administração	de	
um	novo	protótipo	a	fármaco	cardiotônico	(LASSBio	294)	em	

cães	-	PIVIC	
2010	

Camille	Bastos	
Persiano	

Identificação	de	metabólitos	gerados	após	a	administração	de	
um	novo	protótipo	a	fármaco	cardiotônico	(LASSBio	294)	em	

cães	-	PIVIC	
2010	

Moisés	Caetano	
e	Souza	

Mensuração	da	pressão	arterial	antes	e	após	administração	de	
um	novo	protótipo	a	fármaco	cardiotônico	(LASSBio	294)	em	

cães	-	PIVIC	
2010	

Vivian	da	Costa	
Marcon	

Avaliação	dos	parâmetros	hematológicos	e	de	bioquímica	
sérica	de	cães	hígidos	da	raça	Pit	Bull	-	PIBIC	

2009	

Aline	
Barichello	
Cerqueira	

Avaliação	eletrocardiográfica	de	cães	hígidos	da	raça	Pit	Bull	
terrier	-	PIVIC	 2009	

Hugo	Cardoso	
Martins	Pires	

Avaliação	radiográfica	e	de	pressão	arterial	de	cães	da	raça	Pit	
Bull	-	PIVIC	

2009	

Luiz	Henrique	
da	Silva	

Avaliações	ecodopplercardiográficas	de	cães	obesos	
submetidos	a	dois	programas	de	perda	de	peso	-	PIBIC	

2008	

Luciana	
Guirelli	Ábrego	

Avaliações	ecocardiográficas	de	cães	obesos	submetidos	a	dois	
programas	de	perda	de	peso	-	PIBIC	

2007	

Sheila	Caputo	e	
Oliveira	

Avaliações	eletrocardiográficas	de	cães	obesos	submetidos	a	
dois	programas	de	perda	de	peso	-	PIVIC	

2007	

Ramon	Gomes	
Mesquita	

Avaliações	radiográficas	e	de	pressão	arterial	de	cães	obesos	
submetidos	a	dois	programas	de	perda	de	peso	–	PIVIC	

2007	

Luciana	
Guirelli	Ábrego	

Avaliação	ecodopplercardiográfica	em	cães	adultos	
clinicamente	saudáveis	da	raça	Bulldog	inglês	-	PIVIC	

2006	

Liliane	
Pinheiro	
Machado	
Cabral	

Avaliações	ecodopplercardiográfica,	eletrocardiográfica	
computadorizada,	radiográfica	e	morfométrica	em	cães	

adultos	clinicamente	saudáveis	da	raça	Bulldog	inglês	-	PIVIC	
2006	
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Quadro 5 – Discentes de graduação orientados em programa de Iniciação 
Científica (PIBIC, PIVIC) entre 2004 e 2019. 

 
Continuação... 

Nome	 Título	do	trabalho	 Ano	

Gabriela	Sousa	
Ferreira	

Efeito	da	obesidade	sobre	os	parâmetros	clínicos	e	
radiográficos	em	cães	obesos	-	PIVIC	

2006	

Andrea	Cintra	
Bastos	Tôrres	

Efeitos	da	obesidade	sobre	os	parâmetros	clínicos	e	
eletrocardiográficos	em	cães	-	PIVIC	

2006	

Flávia	Gontijo	
de	Lima	

Restabelecimento	do	peso	ideal	em	cães	obesos:	uma	proposta	
de	protocolo	e	recuperação	da	qualidade	de	vida	-	PIVIC	

2006	

Gabriela	Sousa	
Ferreira	

Efeitos	da	obesidade	sobre	os	parâmetros	clínicos	e	
radiográficos	em	cães	-	PIVIC	

2005	

Bianca	Cotrim	
de	Araújo	

Efeitos	da	obesidade	sobre	os	parâmetros	clínicos	em	cães	-	
PIVIC	

2005	

Andrea	Cintra	
Bastos	Tôrres	

Proposta	de	protocolo	com	dieta	hipocalórica	comercial	para	o	
restabelecimento	do	peso	ideal	em	cães	obesos	-	PIBIC	

2005	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
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Quadro 6 - Discentes de graduação orientados em outros programas entre 2004 
e 2019. 

Nome	 Tipo	de	Orientação	 Ano	

Fernanda	da	Mata	Souza	
Projeto	de	Extensão:	Centro	de	Genética	de	

Cães	Guia	-	PROBEC	
2019	

Isabella	de	Oliveira	Silva	 Estágio	não	obrigatório	 2018	

Bruno	Santos	Ferrari	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	
2017	

Karine	Kelly	Gonçalves	
Queiroz	

Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	
Veterinária	

2017	

Aline	Tavares	Moraes	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	
2017	

Nayara	Gonçalves	de	Melo	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	
2017	

Bruna	Dantas	Matos	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	
2017	

Thaiz	Krawczyk	Santos	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	
2017	

Gabriel	Moreno	Matos	de	
Andrade	

Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	
Veterinária	

2017	

Kelly	Carolina	Assis	Arantes	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	
2017	

Dalila	Souza	Rocha	
Monitoria	de	Clínica	Médica	de	Pequenos	

Animais	
2015	

Brenda	Torchia	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROVEC	
2014	

Thiago	de	Souza	Branquinho	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROVEC	
2014	

Jéssica	Rodrigues	Vieira	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROVEC	
2014	

Monique	Machado	Louredo	
Teles	

Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	
Veterinária	-	PROVEC	

2014	

Evelyn	Mayara	de	Souza	Pinto	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROVEC	
2014	

Adriana	Pereira	furtado	
Monitoria	de	Clínica	Médica	de	Pequenos	

Animais	
2013	

Bruna	Dantas	Matos	 Programa	Jovens	Talentos	para	a	Ciência	CNPq	 2013	
Lucas	Cortes	Marçal	de	

Mendonça	
Programa	Jovens	Talentos	para	a	Ciência	CNPq	 2013	

Natália	Müller	 Bolsa	Permanência	-	PROCOM	 2013	

Ligia	Sarneiro	Pereira	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROVEC	
2013	

Jessica	Rodrigues	Vieira	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROVEC	
2013	

Gabriella	Canedo	Costa	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROVEC	
2013	

Rafael	Almeida	da	Silva	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROVEC	
2013	

Gladsthon	Divino	de	Sousa	
Filho	

Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	
Veterinária	-	PROVEC	

2013	

André	Ribeiro	Fayad	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROVEC	
2013	
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Quadro 6 – Discentes de graduação orientados em outros programas entre 
2004 e 2019. 

Continuação.. 

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ http://lattes.cnpq.br/5593911382353878  

Nome	 Tipo	de	Orientação	 Ano	

Monique	Machado	Louredo	
Teles	

Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	
Veterinária	-	PROVEC	

2013	

André	Ribeiro	Fayad	 Monitoria	de	Clínica	Médica	de	Pequenos	Animais	 2012	
Renata	Carolina	de	Oliveira	

Lopes	Brasil	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROVEC	
2012	

Marcelo	Borges	dos	Santos	
Junior	

Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	
Veterinária	-	PROVEC	

2012	

Moisés	Caetano	e	Souza	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROVEC	 2012	

Layla	Lívia	de	Queiroz	 Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	
Veterinária	-	PROVEC	

2012	

Adelly	Caroline	Mota	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROVEC	 2012	

Fernanda	Oliveira	de	Carvalho	 Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	
Veterinária	-	PROBEC	

2012	

Isabela	Plazza	Bittar	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROBEC	
2012	

Monique	Machado	Louredo	
Teles	

Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	
Veterinária	-	PROVEC	 2012	

André	Ribeiro	Fayad	 Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	
Veterinária	-	PROVEC	

2012	

Marcelo	Borges	dos	Santos	
Júnior	

Monitoria	de	Clínica	Médica	de	Pequenos	Animais	 2011	

Moisés	Caetano	e	Sousa	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	 2011	

Patrícia	Nunes	de	Oliveira	 Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	
Veterinária	-	PROVEC	

2011	

Adelly	Caroline	Mota	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROVEC	 2011	

Renata	Carolina	de	Oliveira	
Lopes	Brasil	

Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	
Veterinária	-	PROVEC	

2011	

Marcelo	Borges	dos	Santos	
Júnior	

Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	
Veterinária	-	PROVEC	

2011	

Priscilla	Regina	Nasciutti	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROVEC	 2010	

Camille	Bastos	Persiano	 Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	
Veterinária	-	PROVEC	

2010	

Moisés	Caetano	e	Souza	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROVEC	
2010	

Patrícia	Nunes	de	Oliveira	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	

Veterinária	-	PROVEC	 2010	

Rodrigo	Vieira	Muniz	 Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Cardiologia	
Veterinária	-	PROVEC	

2010	

Nathália	Camargo	de	Matos	 Monitoria	de	Clínica	Médica	de	Pequenos	Animais	 2010	

Larissa	Vitória	Cardoso	Cusielo	
Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Fisioterapia	

Veterinária	
2005	

Alessandra	Nascimento	de	
Souza	

Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Fisioterapia	
Veterinária	 2005	

Gisele	Bonifácio	Neves	 Projeto	de	Extensão:	Serviço	de	Fisioterapia	
Veterinária	

2005	
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Produção intelectual  
 

“Tudo neste mundo tem o seu tempo; 
cada coisa tem a sua ocasião. 
Há tempo de nascer e tempo de morrer; 
tempo de plantar e tempo de arrancar; 
tempo de matar e tempo de curar; 
tempo de derrubar e tempo de construir. 
Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar; 
tempo de chorar e tempo de dançar; 
tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las; 
tempo de abraçar e tempo de afastar. 
Há tempo de procurar e tempo de perder; 
tempo de economizar e tempo de desperdiçar; 
tempo de rasgar e tempo de remendar; 
tempo de ficar calado e tempo de falar. 
Há tempo de amar e tempo de odiar; 
tempo de guerra e tempo de paz. 
O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho?  
Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas.  
Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas 
que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender 
completamente o que ele faz. 
Então entendi que nesta vida tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver 
o melhor que puder.  
Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso 
trabalho. Isso é um presente de Deus.” 

Eclesiastes 3, 1-13 
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A produção intelectual que será aqui apresentada contempla os 

artigos científicos, livros, capítulos de livros, trabalhos em anais de 

eventos, artigos em jornais e revistas publicados após o meu ingresso no 

magistério superior (Quadros 7-14). 

É sempre uma honra levar o nome da UFG para além dos seus 

limites locais, mas há que se considerar que esta é uma atividade de 

manutenção laboriosa, que exige tempo, dedicação e que alcança maior 

sucesso quando nos dedicamos exclusivamente a ela, ou formamos 

equipes para que ela se mantenha, a despeito dos demais compromissos 

assumidos. Além disso, exige uma certa dose de paciência e sorte, 

considerando o tempo de tramitação de alguns periódicos, bem como o 

alto custo de publicação. 

Minha primeira experiência com a publicação de artigos científicos 

aconteceu no início do doutorado, quando o meu orientador, Prof. 

Aparecido Antonio Camacho me incentivou a trabalhar com as produções 

relacionadas ao objeto da minha pesquisa àquela época, que era doença 

de Chagas. Sequencialmente, publiquei os resultados da minha 

dissertação de mestrado e, como sempre estive envolvida com os grupos 

de pesquisa dos colegas contemporâneos ao doutorado, participei de 

artigo com orientados do Prof. Carlos Augusto Araújo Valadão. Ao 

ingressar no magistério superior, continuei a produzir intelectualmente, 

o que foi se intensificando à medida que consolidava as atividades de 

orientação, pesquisa e atendimento no serviço de cardiologia. 

Salvo raras exceções, os produtos sempre estiveram relacionados 

à clínica médica de pequenos animais, em especial à cardiologia, área da 

minha formação. 

No quesito livros, também foi durante o doutorado que pude 

participar da tradução dos capítulos de cardiologia de livros importantes 

para nossa área de atuação, como o Consulta Veterinária em 5 Minutos, 

Editora Manole Ltda., 2002. 

Os produtos começaram a ganhar vulto internacional a partir da 

minha inserção no INCT-INOFAR (Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia de Fármacos e Medicamentos), grupo de pesquisa liderado por 
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docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo como líder o 

prof. Eliezer Jesus Barreiro, cujo escopo maior é a inovação farmacêutica, 

por meio da identificação de moléculas promissoras para tratamento de 

enfermidades do sistema cardiovascular, sistema nervoso central, 

quimioterapia de doenças negligenciadas, da inflamação e da dor. 

Nos últimos anos, a formação de equipes colaborativas com a 

Faculdade de Farmácia da UFG e com o Setor de Patologia da EVZ/UFG 

tem garantido a manutenção de publicações. Além disso, a minha 

consolidação profissional enquanto cardiologista tem proporcionado a 

oportunidade de convites para redação de capítulos de livros. 

Ademais, a apresentação de trabalhos em eventos científicos, tipo 

de produção mais abundante na minha atuação docente, trouxe 

inúmeros bons frutos: estímulo aos estudantes envolvidos nos projetos, 

tanto para participar dos eventos quanto para evoluir na redação 

científica; reconhecimento nacional e internacional; participação efetiva 

no congresso internacional mais importante da minha área de atuação 

(American College of Veterinary Internal Medicine Forum – ACVIM Forum). 

Tal participação internacional alcançou o interesse da indústria 

farmacêutica veterinária, no contexto da produção comercial do protótipo 

LASSBio294, molécula patenteada, oriunda de plantas do cerrado 

nacional e que possui efeito inodilatador. Apesar deste caminho ser 

extremamente longo e por vezes moroso, até mesmo pela insipiência 

nacional em parcerias entre universidades e indústrias privadas, nosso 

projeto e resultados já foram analisados, pré-aprovados, houve validação 

de interesse por empresa que atua na fabricação de produtos 

veterinários, dentro de um processo contratual sigiloso mais robusto, 

com cronograma estabelecido. Assim, existe a possibilidade de 

conseguirmos participar do lançamento de um novo produto comercial 

para a cardiologia veterinária. 

Ademais, publicamos um livro em 2016, intitulado “Ação do 

Protótipo anti-hipertensivo LASSBio897” (ISBN-13 978-3-330-73277-3), 

120 páginas, em co-autoria com a minha orientada Priscilla Regina 

Nasciutti e o Prof. Dr. Eliezer J. Barreiro. 
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Como informação adicional, existem dois livros em fase de 

publicação, em que participei de alguns capítulos e quatro artigos 

submetidos à avaliação. 
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3. Atividades de produção intelectual, demonstradas pela publicação 
de artigos em periódicos e/ou publicação de livros 

 

Quadro 7 - Artigos publicados em periódicos científicos entre 2004 e 2019. 

1 	
Mendes,	 Tayanne;	 Sousa,	 Paulo;	 Moura,	 Rauane;	 Carvalho,	 Rosângela.	
Biomarcadores	 cardíacos	 e	 sua	 aplicabilidade	 clínica	 em	 cães	 e	 gatos.	
Enciclopédia	Biosfera,	v.16,	n.	29,	p.412	-	436,	2019.	

2 	
Sousa,	 Paulo;	 Mendes,	 Tayanne;	 Carvalho,	 Rosângela.	 Métodos	
ecodopplercardiográficos	para	avaliação	da	função	sistólica	do	ventrículo	
esquerdo	em	cães.	Enciclopédia	Biosfera,	v.16,	n.29,	p.1055	-	1072,	2019.	

3 	
Sousa,	 Paulo;	 Mendes,	 Tayanne;	 Moura,	 Rauane;	 Carvalho,	 Rosângela.	
Pimobendan:	contexto	histórico	e	aplicação	clínica	em	cães.	Enciclopédia	
Biosfera,	v.16,	n.29,	p.1195	-	1210,	2019.	

4 	
Mendes,	Tayanne;	Sousa,	Paulo;	Carvalho,	Rosângela.	Síndrome	cardiorrenal	
em	cães.	Enciclopédia	Biosfera,	v.16,	p.1375	-	1396,	2019.	

5 	
Moura,	Léa	Resende;	Orpinelli,	Stiwens	Roberto	Trevisan;	Sugita,	Denis	Masashi;	
Pinheiro,	 Géssica;	 Faleiro,	 Mariana	 Batista	 Rodrigues;	 Conceição,	 Edemilson	
Cardoso	 da;	 Carvalho,	 Rosângela	 de	 Oliveira	 Alves;	 Moura,	 Veridiana	 Maria	
Brianezi	 Dignani	 de.	 Effect	 of	 the	 ethanolic	 extract	 of	 pequi	 (caryocar	
brasiliense)	peel	on	acute	cardiotoxicity	induced	by	doxorubicin	in	wistar	
rats	 (rattus	 norvegicus	 albinus).	 Semina.	 Ciências	 agrárias	 (online),	 v.39,	
p.1981	-	1992,	2018.	

6 	
Dantas,	Aline	Vanessa	Estrela;	Carneiro,	 Severiana	Cândida	Mendonça	Cunha;	
Brito,	Eric	Saymon	Andrade;	Costa,	Ana	Paula	de	Araújo;	Moura,	Veridiana	Maria	
Brianezi	Dignani	de;	Carvalho,	Rosângela	de	Oliveira	Alves;	Lima,	Aline	Maria	
Vasconcelos.	Hemangiossarcoma	de	 terceira	 pálpebra	 em	uma	 cadela	 da	
raça	boxer	 -	 relato	de	caso.	Arquivos	de	 ciências	veterinárias	 e	 zoologia	da	
UNIPAR,	v.21,	p.43	-	46,	2018.	

7 	
Costa,	 Ana	 Paula	 Araújo;	 Lima,	 Aline	 Maria	 Vasconcelos;	 da	 Silva,	 Luiz	
Henrique;	de	 Oliveira	 Alves	 Carvalho,	 Rosângela;	 Do	 Amaral,	 Andréia	 Vitor	
Couto;	Borges,	Naida	Cristina.	Ocular	perfusion	pressure	and	color	doppler	
imaging	of	the	external	ophthalmic	artery	of	rabbits	treated	with	sildenafil	
citrate.	BMC	Veterinary	Research,	v.12:1,	p.149,	2016.	

8 	
Nasciutti,	 Priscilla	 Regina;	 Costa,	 Ana	 Paula	 Araújo;	Junior,	 M.	 B.S.;	 de	 Melo,	
Nayara	Gonçalves;	Oliveira	Alves,	R.	Ácidos	graxos	e	o	sistema	cardiovascular.	
Enciclopédia	Biosfera,	v.12,	n.22,	p.11	-	29,	2015.	

9 	
Moura,	 L.	 R.;	 Viegas,	 A.	 A.;	 Nasciutti,	 P.	 R.;	 Carvalho,	 R.O.A.;	Dignani,	 V.	 M.	 B.	
Cardiotoxicidade	 induzida	 pela	 doxorrubicina:	 patogenia,	 diagnóstico	 e	
terapias	antioxidantes.	Enciclopédia	Biosfera,	v.12,	n.22,	p.711	-	736,	2015.	

10 	
Costa,	Ana	Paula	Araújo;	Nasciutti,	Priscilla	Regina;	Junior,	M.	B.S.;	Santos,	Thaiz	
Krawczyk;	 Oliveira	 Alves,	 R.	 Métodos	 ecodopplercardiográficos	 para	
avaliação	da	função	diastólica	em	pequenos	animais.	Enciclopédia	Biosfera,	
v.11,	p.2235	-	2253,	2015.	

11 	
Rodrigues,	Milenna	 Karoline	 Fernandes;	 Oliveira	 Alves,	 R.;	 Junior,	M.	 B.S.;	 de	
Sant'ana,	 Fabiano	 José	 Ferreira;	 da	 Cunha,	 Paulo	 Henrique	 Jorge.	 Uso	 do	
ecocardiograma	 na	 avaliação	 cardíaca	 de	 bovinos.	 Enciclopédia	 Biosfera,	
v.11,	p.2749	-	2771,	2015.	
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Quadro 7 - Artigos publicados em periódicos científicos entre 2004 e 2019. 
 
 

Continuação... 

12 	
Santos	Junior,	M.	B.;	Matos,	B.	D.;	Costa,	A.	P.;	Nasciutti,	P.R.;	Oliveira	Alves,	R.	
Abordagem	 cirúrgica	 para	 o	 tratamento	 da	 degeneração	 mixomatosa	
valvar	mitral	em	cães.	Enciclopédia	Biosfera,	v.10,	n.18,	p.31	-	49,	2014.	

13 	
Santos	 Junior,	M.	B.;	Mota,	A.	C.;	 Costa,	A.	P.;	Nasciutti,	 P.R.;	Oliveira	Alves,	R.	
Hipertensão	 arterial	 sistêmica	 em	 gatos.	 Enciclopédia	 Biosfera,	 v.10,	 n.18,	
p.1897	-	1913,	2014.	

14 	
Costa,	A.	 P.;	Nasciutti,	 P.R.;	 Santos	 Junior,	M.	B.;	 Silva,	R.	A.;	Oliveira	Alves,	R.	
Utilização	 de	 biomarcadores	 para	 avaliação	 da	 função	 cardíaca	 em	
pequenos	animais.	Enciclopédia	Biosfera,	v.10,	n.18,	p.2989	-	3005,	2014.	

15 	
Oliveira	Alves,	R..;	Tôrres,	Andréa	C.B.;	Mantovan,	M.	M.;	Carneiro,	 S.	C.	M.	C.;	
Silva,	L.	H.;	Pires,	H.C.M.;	Marcon,	V.C.;	Cerqueira,	A.B.	Dilated	cardiomyopathy	
in	boxer	puppy	of	8	months	of	age:	a	case	report.	Bioscience	Journal	(UFU.	
Impresso),	v.28,	p.842	-	845,	2012.	

16 	
Oliveira	 Alves,	 R.;	 Camacho,	 A.	 A.;	 Junior,	 D.	 P.	 Resting	 And	 Dynamic	
Electrocardiography	In	Dogs	With	Experimental	Chagas	Cardiomyopathy.	
Epidemiology	Research	International,	v.2012,	Article	ID	153539,	2012.	

17 	
Braga,	Rodolpho	C.;	Tôrres,	Andréa	C.B.;	Persiano,	Camille	B.;	Alves,	Rosângela	
O.;	Fraga,	Carlos	A.M.;	Barreiro,	Eliezer	J.;	de	Oliveira,	Valéria.	Determination	of	
the	cardioactive	prototype	lassbio-294	and	its	metabolites	in	dog	plasma	
by	 LC	 MS/MS:	 application	 for	 a	 pharmacokinetic	 study.	 Journal	 of	
Pharmaceutical	and	Biomedical	Analysis	v.55,	p.1024	-	1030,	2011.	

18 	
Dumont,	 C.B.S;	 Moraes,	 J.M.;	 Leite,	 C.R.;	 Alves,	 Rosângela	 O.;	 Merione,	 M.;	
Moscardini,	A.R.C.;	Godoy,	R.	F.;	Lima,	E.M.M.	Parâmetros	eletrocardiográficos	
de	 equinos	 desclassificados	 por	 exaustão	 em	 competições	 de	 enduro.	
Arquivo	Brasileiro	de	Medicina	Veterinária	e	Zootecnia,	v.63,	n.1,	p.20	-	27,	2011.	

19 	
Marcon,	V.C.;	Cerqueira,	A.B.;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Pires,	H.C.M.;	Alves,	
Rosângela	 O.	 Avaliação	 dos	 parâmetros	 hematológicos	 e	 de	 bioquímica	
sérica	de	cães	hígidos	da	raça	Pit	bull	terrier.	MEDVEP.	Revista	Científica	de	
Medicina	Veterinária.	 Pequenos	Animais	 e	Animais	de	Estimação,	 v.8,	 p.519	 -	
524,	2010.	

20 	
Pires,	H.C.M.;	Cerqueira,	A.B.;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Marcon,	V.C.;	Alves,	
Rosângela	O.	Avaliação	radiográfica	e	de	pressão	arterial	de	cães	da	raça	Pit	
bull	 terrier.	 MEDVEP.	 Revista	 Científica	 de	 Medicina	 Veterinária.	 Pequenos	
Animais	e	Animais	de	Estimação,	v.8,	n.26,	p.375	-	379,	2010.	

21 	
Dumont,	C.B.S;	Leite,	C.R.;	Moraes,	J.	M.;	Alves,	Rosângela	O.;	Godoy,	R.	F.;	Lima,	
E.M.M.	 Parâmetros	 eletrocardiográficos	 de	 equinos	 puro	 sangue	 árabe	
submetidos	 a	 exercício	 prolongado	 de	 enduro.	 Ciência	 Rural,	 v.40,	 n.9,	
p.1966	-	1973,	2010.	

22 	
Carneiro,	 Emmanuel	 O.;	 Andrade,	 Carolina	 H.;	 Braga,	 Rodolpho	 C.;	 Tôrres,	
Andréa	C.B.;	Alves,	Rosângela	O.;	Lião,	Luciano	M.;	Fraga,	Carlos	A.M.;	Barreiro,	
Eliezer	J.;	de	Oliveira,	Valéria.	Structure-based	prediction	and	biosynthesis	of	
the	major	mammalian	metabolite	of	the	cardioactive	prototype	LASSBio-
294.	Bioorganic	&	Medicinal	Chemistry	Letters,	v.20,	p.3734	-	3736,	2010.	

23 	
Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Oliveira	Alves,	R.;	Silva,	L.	H.	Hipertensão	arterial	
em	 cães	 -	 revisão	 de	 literatura.	 MEDVEP.	 Revista	 Científica	 de	 Medicina	
Veterinária,	v.7,	p.14/20	-	21,	2009.	
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Quadro 7 - Artigos publicados em periódicos científicos entre 2004 e 2019. 
 

Continuação... 

24 	
Cunha,	 Gabriela	 Regina	 Severiano	 Araújo;	 Oliveira	 Alves,	 R.;	 Tôrres,	 Andrea	
Cintra	Bastos.	Manejo	da	dor	em	felinos.	Clínica	Veterinária	(São	Paulo),	v.78,	
p.62	-	68,	2009.	

25 	
Oliveira	Alves,	R.;	Silva,	L.	H.;	Barbosa,	Junia	Maria	Cordeiro	de	Menezes;	Araújo,	
Roberto	 Baracat	 de.	 Megaesôfago	 devido	 à	 persistência	 do	 quarto	 arco	
aórtico	direito:	aspectos	clínicos	e	terapêuticos.	MEDVEP.	Revista	Científica	
de	 Medicina	 Veterinária.	 Pequenos	 Animais	 e	 Animais	 de	 Estimação,	 v.7,	
p.349/22	-	352,	2009.	

26 	
Neves,	 Gisele	 Bonifácio;	 Cusielo,	 Larissa	 Vitoria	 Cardoso;	 Souza,	 Alessandra	
Nascimento	de;	Barbosa,	Valessa	Teixeira;	Oliveira	Alves,	R.;	Silva,	Luiz	Antonio	
Franco	da;	Silva,	Olízio	Claudino	da;	Peixoto,	F.J.G.	Emprego	da	fisioterapia	em	
dois	eqüinos	com	paralisia	facial.	Ciência	Animal	Brasileira	(UFG),	v.9,	p.449	-	
454,	2008.	

27 	
Camacho,	 Aparecido	 Antonio;	 Oliveira	 Alves,	 R.;	 Klein,	 R.	 P.;	 Sousa,	 Marlos	
Gonçalves.	 Morphometric	 and	 quantitative	 characterization	 of	 atrial	
ganglion	 neurons	 from	 the	 intercaval	 region	 in	 dogs	 with	 dilated	
cardiomyopathy.	Arquivo	Brasileiro	de	Medicina	Veterinária	e	Zootecnia,	v.59,	
p.1394	-	1399,	2007.	

28 	
Neves,	G.	B.;	Souza,	A.	N.;	Cusielo,	L.	V.	C.;	Oliveira	Alves,	R.;	Damasceno,	A.	D.	
Fisioterapia	na	reabilitação	de	um	cão	com	doença	degenerativa	do	disco	
intervertebral.	Ciência	Animal	Brasileira	(UFG),	p.325	-	327,	2006.	

29 	
Lima,	Flavia	Gontijo	de;	Amaral,	Andreia	Vitor	Couto	do;	Oliveira	Alves,	R.;	Silva,	
Ediane	 Batista	 da;	 Almeida,	 Naiana	 Tassara	 de;	 Freitas,	 Paulo	 Henrique	 de	
Oliveira;	Barbosa,	Valessa	Teixeira.	Frequência	de	enteroparasitas	em	gatos	
no	município	de	goiânia-Goiás	no	ano	de	2004.	Enciclopédia	Biosfera,	v.02,	
2006.	

30 	
Sousa,	Marlos	Gonçalves;	Gerardi,	Daniel	Guimarães;	Oliveira	Alves,	R;	Camacho,	
Aparecido	Antonio.	Tricuspid	valve	dysplasia	and	Ebstein's	anomaly	in	dogs:	
case	report.	Arquivo	Brasileiro	de	Medicina	Veterinária	e	Zootecnia,	v.58,	p.762	
-	767,	2006.	

31 	
Silva,	Luiz	Antonio	Franco	da;	Franco,	L.	G.;	Eurides,	D.;	Silva,	Olízio	Claudino	da;	
Damasceno,	Adilson	Donizeti;	Oliveira	Alves,	R.;	Moura,	M.	I.;	Garcia,	Andressa	
Mendes;	 Trindade,	 B.	 R.	 Aspectos	 clínicos,	 ocorrência	 e	 tratamento	 da	
artrogripose	cárpica	congênita	em	bezerros	em	uma	população	de	27300	
bovinos.	Acta	Scientiae	Veterinariae,	v.33	(2),	p.131	-	137,	2005.	

32 	
Matos,	Moema	Pacheco	Chediak;	Paula,	R.R.;	Souza,	M.A.;	Costa,	H.H.S.;	Oliveira	
Alves,	 R.;	 Miguel,	 M.P.;	 Santos,	 A.S.	 Morte	 súbita	 em	 cão	 causada	 por	
endocardite	de	válvula	semilunar	aórtica.	Revista	da	Universidade	Federal	
Rural	do	Rio	de	Janeiro,	v.25,	p.155	-	156,	2005.	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
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4. Capítulos de livros e/ou publicação de trabalhos em anais de 
eventos e/ou de registros de patentes/softwares e assemelhados 
e/ou produção artística, demonstrada também publicamente por 
meios típicos e característicos das áreas de cinema, música, dança, 
artes plásticas fotografia e afins 

 
Quadro 8 - Capítulos de livros publicados entre 2004 e 2019. 

1. Mendes,	T.	G.;	Souza,	F.	M.;	Almeida,	R.	R.	C.;	Teles,	M.	M.	L.;	Sousa,	P.	R.;	Nasciutti,	P.;	
Lima,	Aline	Maria	Vasconcelos;	de	Oliveira	Alves	Carvalho,	Rosângela	
Endocardite	e	miocardite	bacterianas	em	cadela	-	relato	de	caso	
In:	Estudos	em	medicina	veterinária	e	zootecnia	2.	2	ed.	Ponta	Grossa:	eDOC	BRASIL,	
Belo	Horizonte/MG,	2019,	p.	32-40.	

2. Silva,	R.	V.;	Carvalho,	R.O.A.	
Diagnóstico,	Classificação	e	tratamento	das	Arritmias	ventriculares	
In:	Dia	a	dia:	Tópicos	selecionados	em	especialidades	veterinárias.	Volume	2.	1	ed.	
São	Paulo:	MedVet,	2018,	p.	70-72.	

3. Nasciutti,	P.R.;	Carvalho,	R.O.A.	
Estenose	Aórtica	
In:	Dia	a	dia:	Tópicos	selecionados	em	especialidades	veterinárias.	Volume	2.	1	ed.	
São	Paulo:	MedVet,	2018,	p.	73-75.	

4. Costa,	A.	P.	A.;	Carvalho,	R.O.A.	
Estenose	Pulmonar	
In:	Dia	a	dia:	Tópicos	selecionados	em	especialidades	veterinárias.	Volume	2.	1	ed.	
São	Paulo:	MedVet,	2018,	p.	76-78.	

5. Silva,	R.	V.;	Carvalho,	R.O.A.	
Síndrome	Cardiorrenal	
In:	Dia	a	dia:	Tópicos	selecionados	em	especialidades	veterinárias.	Volume	2.	1	ed.	
São	Paulo:	MedVet,	2018,	p.	79-80.	

6. Costa,	A.	P.	A.;	Carvalho,	R.O.A.	
Tamponamento	Cardíaco	
In:	Dia	a	dia:	Tópicos	selecionados	em	especialidades	veterinárias.	Volume	2.	1	ed.	
São	Paulo:	MedVet,	2018,	p.	81-83.	

7. Zacche,	E.;	Carvalho,	R.O.A.;	Camacho,	A.	A.	
Fisiopatogenia	e	tratamento	da	insuficiência	cardíaca	congestiva	
In:	 PROMEVET:	 Pequenos	Animais.	 Ciclo	 2.	 Volume	3.	 1	 ed.	 Porto	Alegre:	 Artmed	
Panamericana,	2017,	v.3,	p.	95-134.	

8. Silva,	L.	H.;	Oliveira	Alves,	R.	
Avaliações	ecodopplercardiográficas	de	cães	obesos	submetidos	a	dois	programas	de	
perda	de	peso	
In:	Melhores	Trabalhos	de	Iniciação	Científica	ed.	Goiânia:	GPT/BC/UFG,	2008,	p.	29-
46.	

 
 
 
 



Memorial – Rosângela de Oliveira Alves Carvalho  

 

44 

Quadro 08 - Capítulos de livros publicados entre 2004 e 2019. 
 

Continuação... 

9. Oliveira	Alves,	R.;	Camacho,	Aparecido	Antonio	
Cardiopatía	Chagásica	en	Caninos	
In:	Afecciones	Cardiovasculares	en	Pequeños	Animales.2	ed.	Buenos	Aires:	Inter-
Medica,	2007,	p.	289-295.	

10. Lima,	Flávia	Gontijo	de;	Oliveira	Alves,	R.	
Restabelecimento	do	peso	 ideal	 em	cães	obesos:	uma	proposta	de	protocolo	e	
recuperação	da	qualidade	de	vida	
In:	Melhores	Trabalhos	 de	 Iniciação	Científica,	 Série	 Prêmio	UFG	de	 Iniciação	
científica	2005-2006.	2006,	p.	13-25.	

11. Silva,	Olízio	Claudino	da;	Oliveira	Alves,	R.;	Cunha,	Paulo	Henrique	Jorge	da;	Roza,	
Marcello	Rodrigues;	Silva,	Floriano	Pinheiro;	Sousa,	Vinicius	Rodrigues	de	
Aparelho	Digestivo		
In:	Diagnóstico,	Interpretação	e	procedimentos	terapêuticos	em	veterinária	ed.	
Goiânia:	KELPS,	2005,	p.	117-140.	

12. Oliveira	Alves,	R..;	Souza,	Rute	Chamié	Alves	de	
Ecocardiografia	–	capítulo	18,	tradução	e	revisão	científica.	
In:	Ultra-som	Diagnóstico	em	Pequenos	Animais.1	ª	ed.	São	Paulo:	ROCA	LTDA.,	
2005	

13. Oliveira	 Alves,	 R.;	 Cunha,	 Gabriela	 Regina	 Severiano	 Araújo;	 Garcia,	 Andressa	
Mendes;	Silva,	Marco	Augusto	Machado	da;	Abud,	Lucas	Jacomini	
Sistema	Cardiovascular		
In:	Diagnóstico,	Interpretação	e	procedimentos	terapêuticos	em	veterinária	ed.	
Goiânia:	KELPS,	2005,	p.	109-116.	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
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Quadro 9 - Trabalhos publicados em anais de eventos entre 2004 e 2019. 

1. Souza,	F.	M.;	Mendes,	T.	G.;	Almeida,	R.	R.	C.;	Nasciutti,	P.	R.;	Lima,	Aline	Maria	
Vasconcelos;	Carvalho,	R.O.A.	Endocardite	e	Miocardite	bacteriana	em	cadela	da	
raça	 Boxer.	 Congresso	 Brasileiro	 da	 Anclivepa,	 2019,	 Brasília.	 Anais	 do	 40º	
Congresso	Brasileiro	da	Anclivepa.	,	2019.	

2. Rosângela	de	Oliveira	Alves	Carvalho	,	Priscilla	Regina	Nasciutti,	Ana	Paula	Araújo	
Costa,	Aline	Tavares	Morais,	Nayara	Gonçalves	de	Melo,	Thaiz	Krawczyk	Santos,	
Bruna	Dantas	Matos,	Bruno	Santos	Ferrari,	Karine	Kelly	Gonçalves	Queiroz,	Kelly	
Carolina	Assis	Arantes.	Omega	3	Fatty	Acids	and	Mitral	Valve	Disease:	B2	and	C	
stages.	2018	ACVIM	Forum	Research	Abstract	Program:	Seattle,	Washington,	June	
14	 -	15,	2018.	 J	Vet	 Intern	Med.	2018	Nov-Dec;	32(6):	2167.	Published	online	
2018	Oct	25.	doi:	10.1111/jvim.15319	

3. Rosangela	de	Oliveira	Alves	Carvalho	,	Priscilla	Regina	Nasciutti,	Ana	Paula	Araújo	
Costa,	Bruna	Dantas	Matos,	Gabriel	Moreno	Matos	de	Andrade,	Thaiz	Krawczyk	
Santos,	Nayara	Gonçalves	de	Melo,	Aline	Tavares	Morais,	Karine	Kelly	Gonçalves	
Queiroz,	Kelly	Carolina	Assis	Arantes,	Bruno	Santos	Ferrari.	Omega	3	fatty	acids	
in	 dogs	 with	mitral	 valve	 disease	 without	myocardial	 remodeling.	 2018	 ACVIM	
Forum	Research	Abstract	Program:	Seattle,	Washington,	June	14	-	15,	2018.	J	Vet	
Intern	 Med.	 2018	 Nov-Dec;	 32(6):	 2168.	 Published	 online	 2018	 Oct	 25.	 doi:	
10.1111/jvim.15319	

4. Arantes,	 K.C.A.;	 Ferrari,	 B.S.;	 Mendes,	 T.G.;	 Ávilla	 Filho,	 S.H.;	 Nasciutti,	 P.R.;	
Carvalho,	 R.O.A.	 Endocardite	 em	 cão	 da	 raça	 Boxer:	 relato	 de	 caso.	 Encontro	
Científico	da	EVZ/UFG,	3a	ed.,	Anais	do	Encontro	Científico	da	EVZ/UFG,	p.159-
162,	2018.	

5. Ferrari,	 B.S.;	 Moraes,	 A.T.;	 Andrade,	 G.M.M.;	 Arantes,	 K.C.A.;	 Mendes,	 T.G.;	
Carvalho,	R.O.A.	Diagnóstico	e	tratamento	em	animal	com	síndrome	cardiorrenal.	
Encontro	Científico	da	EVZ/UFG,	3a	ed.,	Anais	do	Encontro	Científico	da	EVZ/UFG,	
p.128-131,	2018.	

6. Matos,	Bruna	Dantas;	Costa,	Ana	Paula	Araújo;	Nasciutti,	Priscilla	Regina;	Moura,	
Veridiana	Maria	Brianezi	Dignani	de;	Melo,	Nayara	Gonçalves	de;	Santos,	Thaiz	
Krawczyk;	Moraes,	Aline	Tavares;	Andrade,	Gabriel	Moreno	Matos	de;	Ferrari,	
Bruno	Santos;	Queiroz,	Karine	Kelly	Gonçalves;	Carvalho,	Rosângela	de	Oliveira	
Alves.	 Avaliação	macroscópica	 e	 histopatológica	 do	miocárdio	 de	 coelhos	 com	
cardiomiopatia	dilatada	experimentalmente	induzida	e	tratados	com	protótipo	à	
fármaco	LASSBio	294.	14º	CONPEEX,	2017,	Goiânia.	
http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site12721/site/arquivos/PIVIC.
pdf.,	2017.	p.54	

7. Melo,	Nayara	Gonçalves	 de;	 Andrade,	 Gabriel	Moreno	Matos	 de;	Matos,	 Bruna	
Dantas;	Moraes,	Aline	Tavares;	Santos,	Thaiz	Krawczyk;	Ferrari,	Bruno	Santos;	
Queiroz,	 Karine	 Kelly	 Gonçalves;	 Costa,	 Ana	 Paula	 Araújo;	 Nasciutti,	 Priscilla	
Regina;	 Carvalho,	 Rosângela	 de	 Oliveira	 Alves.	 Monitoração	 por	 meio	 de	
biomarcadores	 cardíacos	 de	 coelhos.	 Com	 cardiomiopatia	 dilatada	
experimentalmente	induzida	e	tratados	com	protótipo	a	fármaco	LASSBio	294.	
CONPEEX,	2017,	Goiânia.	
http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site12721/site/arquivos/PIVIC.
pdf.,	2017.	p.214	
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Quadro 09 - Trabalhos publicados em anais de eventos entre 2004 e 2019. 

 
Continuação... 

8. Moraes,	 Aline	 Tavares;	 Santos,	 Thaiz	 Krawczyk;	 Andrade,	 Gabriel	 Moreno;	
Ferrari,	Bruno	Santos;	Matos,	Bruna	Dantas;	Melo,	Nayara	Gonçalves;	Nasciutti,	
Priscilla	Regina;	Carvalho,	Rosângela	de	Oliveira	Alves.	Avaliação	laboratorial	de	
cães	 com	 endocardiose	 valvar	 adquirida	 antes	 e	 durante	 a	 suplementação	
alimentar	 com	 diferentes	 teores	 de	 ômega-3.	 CONPEEX,	 2017,	 Goiânia.	
http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site12721/site/arquivos/PIVIC.p
df.,	2017.	p.30	

9. Carvalho,	R.O.A.;	Fayad,	A.	R.;	Fares,	N.	B.;	Brito,	E.	S.	A.;	Silva,	E.	V.	S.;	Moura,	V.	M.	
B.	 D.	 Leiomiossarcoma	 intestinal-	 quadro	 clínico,	 tratamento	 e	 diagnóstico	
histopatológico.	 Encontro	 Nacional	 de	 Patologia	 Clínica	 Veterinária	 -	 ENPCV	
2017,	2017.	Revista	Investigação	-	UNIFRAN,	2017.	v.16,	n.3,	2017.	

10. R.	de	Oliveira	Alves	Carvalho,	A.P.A.	Costa,	P.R.	Nasciutti,	R.V.	Silva,	B.D.	Matos,	
N.G.	Melo,	 G.M.M.	 de	Andrade,	 E.	 de	 Jesus	 Barreiro,	 V.	 de	Oliveira.	 Pre-clinical	
results	of	LASSBio294:	an	 inodilator	 compound.	2017	ACVIM	Forum	Research	
Abstract	Program.	J	Vet	Intern	Med.	2017	Jul-Aug;	31(4):	1225–1361.	Published	
online	2017	Jun	15.	doi:	10.1111/jvim.14778	

11. Matos,	Moema	Pacheco	Chediak	;	Matos,	Bruna	Dantas	;	Silva,	Estela	Vieira	Souza;	
Jesus,	 Jeniffer	Daisy	Santos	 ;	Carvalho,	Rosângela	de	Oliveira	Alves	 ;	de	Moura,	
Veridiana	 Maria	 Brianezi	 Dignani.	 Síndrome	 cardiorrenal	 em	 labrador.	 IV	
Congresso	Brasileiro	de	Patologia	Veterinária,	2017,	Brasília	-	DF.	

12. Carvalho,	R.O.A.;	Matos,	B.	D.;	de	Melo,	Nayara	Gonçalves;	Santos,	Thaiz	Krawczyk;	
Moraes,	A.	T.;	Nasciutti,	P.	R.;	Costa,	Ana	Paula	Araújo.	Achados	clínicos	de	um	cão	
com	quimiodectoma:	 relato	de	 caso.	38º	CBA,	2017,	Recife.	Anais	do	38º	CBA,	
2017	p.1864.	

13. Costa,	Ana	Paula	Araújo;	Silva,	R.	V.;	Matos,	B.	D.;	Andrade,	G.	M.	M.;	Moraes,	A.	T.;	
Costa,	 G.	 C.;	 Carvalho,	 R.O.A.	 Parâmetros	 eletrocardiográficos	 de	 coelhos	 nova	
zelândia	 hígidos	 e	 não	 sedados	37º	CONGRESSO	BRASILEIRO	DA	ANCLIVEPA,	
2016,	Goiânia.	Anais	do	37º	ANCLIVEPA.	2016.	p.421	-	424	

14. Matos,	B.	D.;	Costa,	A.	P.	A.;	Nasciutti,	P.;	Bittar,	I.P.;	Carvalho,	R.O.A.	Pneumonia	
por	 Escherichia	 coli	 resistente	 a	 amoxicilina.	 Encontro	 Científico	 da	EVZ/UFG,	
2016,	Goiânia.	Anais	do	Encontro	Científico	da	EVZ/UFG.	2016.	p.183	-	188	

15. Costa,	Ana	Paula	Araújo;	Nasciutti,	Priscilla	Regina;	Santos,	Thaiz	Krawczyk;	de	
Melo,	 Nayara	 Gonçalves;	 Pinto,	 E.	 M.	 S.;	 Vieira,	 J.	 R.;	Carvalho,	 R.O.A.	 Pressão	
arterial	sistêmica	de	coelhos	nova	zelândia,	não	sedados,	por	dois	métodos	não	
invasivos	37º	CONGRESSO	BRASILEIRO	DA	ANCLIVEPA,	2016,	Goiânia.	Anais	do	
37º	ANCLIVEPA,	2016.	p.406	–	410.	

16. 	Nasciutti,	P.R.;	Bittar,	I.P.;	Fayad,	A.	R.;	Carvalho,	F.	O.;	Oliveira,	V.;	Fraga,	Carlos	
A.M.;	 Barreiro,	 Eliezer	 J.;	 Oliveira	 Alves,	 R.	 Novel	 Vasodilator	 Prototype	 Drug	
Lassbio	897	and	its	Action	on	the	Cardiovascular	System	of	Dogs.	2014	ACVIM	
Forum	Research	Report	Program.	J	Vet	Intern	Med.	2014	Jul-Aug;	28(4),	p.1351.	
Published	online	2014	May	19.	doi:	10.1111/jvim.	
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Quadro 09 - Trabalhos publicados em anais de eventos entre 2004 e 2019. 

Continuação... 

17. Torchia,	 B.;	 Oliveira,	 H.	 F.;	 Gomes,	 W.	 S.	 M.;	 Nasciutti,	 P.R.;	 Carvalho,	 R.O.A.	
Avaliação	da	urinálise	em	cães	durante	e	após	a	administração	de	um	protótipo	a	
fármaco	anti-hipertensivo	(LASSBio-897).	11º	CONPEEX,	2014,	Goiânia.	Anais	do	
11º	Congresso	de	Pesquisa,	Ensino	e	Extensão,	2014.	

18. Oliveira,	H.	F.;	Gomes,	W.	S.	M.;	Nasciutti,	P.R.;	Carvalho,	R.O.A.	Identificação	de	
metabólitos	gerados	após	administração	de	um	novo	protótipo	anti-hipertensivo	
(LASSBio897)	em	cães.	11	º	CONPEEX,	2014,	Goiânia.	Anais	do	11º	Congresso	de	
Pesquisa,	Ensino	e	Extensão,	2014.	

19. Santos	Junior,	M.	B.;	Torchia,	B.;	Matos,	B.	D.;	Reis,	D.	C.;	Pinto,	E.	M.	S.;	Oliveira,	H.	
F.;	Vieira,	J.	R.;	Pereira,	L.	S.;	Sousa,	L.	F.;	Teles,	M.	M.	L.;	Silva,	R.	A.;	Mota,	A.	C.;	
Bittar,	 I.P.;	 Carvalho,	 R.O.A.	 Ação	 de	 um	 novo	 protótipo	 anti-hipertensivo	
(LASSBio-897)	 sobre	 o	 sistema	 cardiovascular	 de	 gatos	 e	 identificação	 de	
metabólitos	gerados.	11º	CONPEEX,	2014,	Goiânia.	Anais	do	11º	Congresso	de	
Pesquisa,	Ensino	e	Extensão,	2014.	

20. Vieira,	J.	R.;	Carvalho,	R.O.A.	Aspectos	radiográficos	de	cães	atendidos	pelo	serviço	
de	cardiologia	da	EVZ/UFG	11º	CONPEEX,	2014,	Goiânia.	Anais	do	11º	Congresso	
de	Pesquisa,	Ensino	e	Extensão,	2014.	

21. Teles,	 M.	 M.	 L.;	 Carvalho,	 R.O.A.	 Avaliações	 Ecocardiográficas	 antes	 e	 após	 a	
administração	de	um	novo	protótipo	a	fármaco	anti-hipertensivo	(LASSBio-897).	
11º	 CONPEEX,	 2014,	 Goiânia.	 Anais	 do	 11º	 Congresso	 de	 Pesquisa,	 Ensino	 e	
Extensão,	2014.	

22. Teles,	 M.	 M.	 L.;	 Fayad,	 A.	 R.;	 Sousa	 Filho,	 ;.	 G.	 D.;	 Carvalho,	 F.	 O.;	 Bittar,	 I.P.;	
Nasciutti,	 P.R.;	 Oliveira	 Alves,	 R.	 Defeito	 do	 Septo	 ventricular	 e	 anomalia	 de	
Ebstein	em	Cão	 -	Relato	de	caso.	35º	Congresso	Brasileiro	da	Anclivepa,	2014,	
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65. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Mesquita,	R.	G.;	Oliveira	Alves,	R.	Parâmetros	
Ecodopplercardiográficos	em	cães	adultos	da	raça	Bulldog	inglês.	I	Mostra	Latino	
Americana	de	Produção	Científica	em	Cardiologia	Veterinária,	2008,	Campos	dos	
Goytacazes.	 Anais	 da	 I	 Mostra	 Latino	 Americana	 de	 Produção	 Científica	 em	
Cardiologia	Veterinária,	2008.	

66. Oliveira,	S.	C.	E.;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Silva,	L.	H.;	Mesquita,	R.	G.;	Ábrego,	
Luciana	Guirelli;	Oliveira	Alves,	R.	Parâmetros	eletrocardiográficos	em	cadelas	
adultas	 submetidas	 a	 um	 programa	 de	 ganho	 de	 peso.	 8a	 Conferência	 Sul	
Americana	de	Medicina	Veterinária	 -	Riovet,	 2008,	Rio	de	 Janeiro.	Anais	da	8a	
Conferência	Sul	Americana	de	Medicina	Veterinária	-	Riovet,	2008.	

67. Mendonça,	G.N.B.;	Oliveira,	S.	C.	E.;	Moraes,	J.M.;	Campos,	S.B.S.;	Oliveira	Alves,	R.;	
Silva,	Luiz	Antonio	Franco	da.	Ultra-som	terapêutico	como	auxiliar	na	cicatrização	
clínica	 de	 ferida	 séptica	 equina.	 8a	 Conferência	 Sul	 Americana	 de	 Medicina	
Veterinária	-	Riovet,	2008,	Rio	de	Janeiro.	Anais	da	8a	Conferência	Sul	Americana	
de	Medicina	Veterinária	-	Riovet,	2008.	

68. Basile,	 Ângelo	 Leonardo	 de	 Castro;	 Mesquita,	 R.	 G.;	 Oliveira	 Alves,	 R.	 VHS	
(Vertebral	Heart	 Size)	 em	 cães	 adultos	da	 raça	Bulldog	 inglês.	 I	Mostra	Latino	
Americana	de	Produção	Científica	em	Cardiologia	Veterinária,	2008,	Campos	dos	
Goytacazes.	 Anais	 da	 I	 Mostra	 Latino	 Americana	 de	 Produção	 Científica	 em	
Cardiologia	Veterinária,	2008.	

69. Franco,	L.G.;	Silva,	L.A.F.;	Coelho,	C.M.M.;	Oliveira	Alves,	R.;	Rabelo,	R.E.;	Barbosa,	
M.M.	 Associação	 xilazina-cetamina	 S	 (+):	 efeitos	 sobre	 os	 parâmetros	
ecocardiográficos	em	cães	(resultados	parciais).	8a	Conferência	Sul	Americana	de	
Medicina	Veterinária	-	Riovet,	2008,	Rio	de	Janeiro.	Anais	da	8a	Conferência	Sul	
Americana	de	Medicina	Veterinária	-	Riovet,	2008.	

70. Lima,	Flávia	Gontijo	de;	Oliveira	Alves,	R.	Restabelecimento	do	peso	ideal	em	cães	
obesos:	uma	proposta	de	protocolo	e	recuperação	da	qualidade	de	vida.	Prêmio	
UFG	 de	 Iniciação	 Científica,	 2007,	 Goiânia.	 Melhores	 trabalhos	 de	 iniciação	
científica,	2007.	p.13	-	25	

71. Franco,	L.	G.;	Silva,	Luiz	Antonio	Franco	da;	Oliveira	Alves,	R.;	Moura,	M.	I.;	Coelho,	
C.	M.	M.;	Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro.	Associação	xilazina-cetamina-S	em	
cães:	 efeitos	 cardiorrespiratórios	 e	 eletrocardiográficos.	 7a	 Conferência	 Sul-
Americana	de	Medicina	Veterinária,	2007,	Rio	de	Janeiro.	Revista	Universidade	
Rural,	2007.	v.27.	

72. Franco,	L.	G.;	Silva,	Luiz	Antonio	Franco	da;	Oliveira	Alves,	R.;	Soares,	L.	K.;	Silva,	
Marco	 Augusto	 Machado	 da;	 Tôrres,	 Andrea	 Cintra	 Bastos.	 Avaliação	 da	
Associação	Tramadol-Clorpromazina	sobre	os	Parâmetros	Eletrocardiográficos	
de	Cães	Anestesiados	com	Halotano.	7a	Conferência	Sul-Americana	de	Medicina	
Veterinária,	2007,	Rio	de	Janeiro.	Revista	Universidade	Rural,	2007.	v.27.	
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73. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Azevedo,	E.M.R.;	
Rodrigues,	R.C.;	Silva,	N.	F.;	Varjão,	H.C.;	Oliveira	Alves,	R.	Aspectos	radiográficos	
e	eletrocardiográficos	de	cães	e	gatos	obesos.	V	Encontro	de	Pesquisadores	da	
EVZ/UFG.	Anais	do	V	Encontro	de	Pesquisadores	da	EVZ/UFG	–	CD-ROM,	2007.	

74. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Azevedo,	E.M.R.;	
Rodrigues,	R.C.;	Silva,	N.	F.;	Oliveira	Alves,	R.;	Veado,	J.C.C.	Ivermectina	oral	(30	
dias)	no	tratamento	de	demodicose	generalizada:	relato	de	caso.	V	Encontro	de	
Pesquisadores	da	EVZ/UFG.	Anais	do	V	Encontro	de	Pesquisadores	da	EVZ/UFG	
–	CD-ROM,	2007. 

75. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Azevedo,	E.M.R.;	
Rodrigues,	R.C.;	 Silva,	N.	F.;	Oliveira	Alves,	R.	Endocardite	 infecciosa:	 relato	de	
caso.	 V	 Encontro	 de	 Pesquisadores	 da	 EVZ/UFG.	 Anais	 do	 V	 Encontro	 de	
Pesquisadores	da	EVZ/UFG	–	CD-ROM,	2007.	

76. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Azevedo,	E.M.R.;	
Rodrigues,	R.C.;	Silva,	N.	F.;	Oliveira	Alves,	R.	Bloqueio	atrioventricular	de	2º	grau	
Mobitz	II	e	cão	obeso:	relato	de	caso.	V	Encontro	de	Pesquisadores	da	EVZ/UFG.	
Anais	do	V	Encontro	de	Pesquisadores	da	EVZ/UFG	–	CD-ROM,	2007.	

77. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Azevedo,	E.M.R.;	
Rodrigues,	R.C.;	Silva,	N.	F.;	Oliveira	Alves,	R.;	Veado,	J.C.C	Colangio-hepatite	felina:	
relato	de	caso.	V	Encontro	de	Pesquisadores	da	EVZ/UFG.	Anais	do	V	Encontro	de	
Pesquisadores	da	EVZ/UFG	–	CD-ROM,	2007.	

78. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Azevedo,	E.M.R.;	
Rodrigues,	R.C.;	Silva,	N.	F.;	Oliveira	Alves,	R.	Bigeminismo	ventricular	1:1	em	cão:	
relato	de	caso.	V	Encontro	de	Pesquisadores	da	EVZ/UFG.	Anais	do	V	Encontro	de	
Pesquisadores	da	EVZ/UFG	–	CD-ROM,	2007.	

79. Boaventura,	C.	M.;	Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Azevedo,E.M.R.;	Oliveira	
Alves,	R.;	Veado,	 Júlio	Cesar	Cambraia.	Demodicose	canina:	 relato	de	caso.	14º	
Congresso	Brasileiro	de	Parasitologia	Veterinária,	2006,	Ribeirão	Preto.	Anais	do	
Colégio	Brasileiro	de	Parasitologia	Veterinária,	2006.	p.227	-	227	

80. Boaventura,	C.	M.;	Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Azevedo,E.M.R.;	Oliveira	
Alves,	 R.;	 Veado,	 Júlio	 Cesar	 Cambraia.	 Leishmaniose	 visceral	 canina.	 14º	
Congresso	Brasileiro	de	Parasitologia	Veterinária,	2006,	Ribeirão	Preto.	Anais	do	
14	Congresso	Brasileiro	de	Parasitologia	Veterinária,	2006.	p.336	-	336	

81. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Azevedo,	E.M.R.;	
Rodrigues,	 R.C.;	 Varjão,	 H.	 C.;	 Silva,	 N.	 F.;	 Oliveira	 Alves,	 R.	 Achados	
ecodopplercardiográficos	e	alterações	na	mensuração	da	pressão	arterial	em	cães	
e	gatos	obesos.	3º	Congresso	Mineiro	da	ANCLIVEPA,	2006,	Belo	Horizonte.	Anais	
do	3º	Congresso	Mineiro	da	ANCLIVEPA	-	CD	ROM,	2006.	

82. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Azevedo,	E.M.R.;	
Rodrigues,	 R.C.;	 Varjao,	H.	 C.;	 Silva,	N.	 F.;	Oliveira	Alves,	 R.	 Aspectos	 gerais	 da	
obesidade	 canina	 e	 felina	 3º	 Congresso	 Mineiro	 da	 ANCLIVEPA,	 2006,	 Belo	
Horizonte.	Anais	do	3º	Congresso	Mineiro	da	ANCLIVEPA	-	CD	ROM,	2006.	
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83. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Ferreira,	L.	L.;	Azevedo,	E.M.R.;	Oliveira	Alves,	
R.;	Conceição,	Maria	da.	Aspectos	histomorfométricos	da	derme	de	cães	neonatos	
e	 pediátricos	 clinicamente	 saudáveis.	 XVII	 Congresso	 Estadual	 de	 Medicina	
Veterinária,	 2006,	 Gramado.	 Anais	 do	 XVII	 Congresso	 Estadual	 de	 Medicina	
Veterinária,	2006.	

84. Araújo,	G.	R.	S.;	Fioravanti,	Maria	Clorinda	Soares;	Paulo,	Neusa	Margarida;	Silva,	
C.	 E.	 V.;	Oliveira	 Alves,	 R.	 Avaliações	 eletrocardiográficas,	 ecocardiográficas	 e	
radiográficas	da	 silhueta	 cardíaca	pelo	método	de	mensuração	VHS	 (Vertebral	
Heart	Size)	de	gatos	Persa	hígidos.	Congresso	de	pesquisa,	ensino	e	extensão	da	
UFG	-	CONPEEX,	2006,	Goiânia.	Anais	eletrônicos	do	XIV	Seminário	de	Iniciação	
Cientifica	[CD-ROM],	2006.	

85. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Oliveira	Alves,	
R.;	Viana,	F.	A.	B.	Blefaroconjuntivite	por	leishmaniose	em	cão:	relato	de	cão	III	
CONCEVEPA,	 2006,	 Brasília.	 Ciência	 Animal	 Brasileira.	 Goiânia:	 CIR	 gráfica	 e	
editora,	2006.	v.supl.1.	p.283	-	285	

86. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Azevedo,	E.M.R.;	
Rodrigues,	R.C.;	Varjão,	H.	C.;	Silva,	N.	F.;	Oliveira	Alves,	R.	Dietas	hiperlipídicas,	
hiperleptinemia	 e	 resistência	 à	 insulina:	 bases	 gerais	 dos	 transtornos	
cardiovasculares	 em	 pequenos	 animais	 (Revisão	 de	 Literatura).	 3º	 Congresso	
Mineiro	da	ANCLIVEPA,	2006,	Belo	Horizonte.	Anais	do	3º	Congresso	Mineiro	da	
ANCLIVEPA	-	CD	ROM,	2006.	

87. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Azevedo,	E.M.R.;	
Rodrigues,	R.C.;	Varjão,	H.	C.;	Silva,	N.	F.;	Oliveira	Alves,	R.	Disfunções	induzidas	
pela	obesidade	no	aparelho	cardiovascular	de	pequenos	animais	e	benefícios	dos	
protocolos	 de	 redução.	 3º	 Congresso	 Mineiro	 da	 ANCLIVEPA,	 2006,	 Belo	
Horizonte.	Anais	do	3º	Congresso	Mineiro	da	ANCLIVEPA	-	CD	ROM,	2006.	

88. Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Lima,	Flávia	Gontijo	de;	Ferreira,	Gabriela	Sousa;	
Silva,	Marcelo	Seixo	de	Brito	e;	Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Oliveira	Alves,	
R.	Efeitos	da	obesidade	sobre	os	parâmetros	clínicos	e	eletrocardiográficos	em	
cães.	Congresso	de	Pesquisa,	Ensino	e	Extensão	da	UFG	-	CONPEEX,	2006,	Goiânia.	
Anais	eletrônicos	do	XIV	Seminário	de	Iniciação	Cientifica,	2006.	

89. Ferreira,	Gabriela	Sousa;	Lima,	Flávia	Gontijo	de;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	
Silva,	Marcelo	Seixo	de	Brito	e;	Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Oliveira	Alves,	
R.	 Efeitos	 da	 obesidade	 sobre	 os	 parâmetros	 clínicos	 e	 radiográficos	 em	 cães.	
Congresso	 de	 pesquisa,	 ensino	 e	 extensão	 da	 UFG	 -	 CONPEEX,	 2006,	 Goiânia.	
Anais	eletrônicos	do	XIV	Seminário	de	Iniciação	Cientifica,	2006.	

90. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Tôrres,	Andréa	Cintra	Bastos;	Azevedo,	Elisa	
Maria	Rennó;	Rodrigues,	Rodrigo	Cavalcante;	 Silva,	Nívia	Faria;	Oliveira	Alves,	
Rosângela;	 Veado,	 Júlio	 César	 Cambraia.	 Botulismo	 Canino:	 relato	 de	 caso.	 III	
CONCEVEPA,	 2006,	 Brasília.	 Ciência	 Animal	 Brasileira.	 Goiânia:	 CIR	 gráfica	 e	
editora,	2006.	supl.1.	p.286	-	288	
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91. Basile,	Ângelo	Leonardo de	Castro;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Rodrigues,	R.C.;	
Silva,	 N.	 F.;	 Oliveira	 Alves,	 R.;	 Veado,	 Júlio	 Cesar	 Cambraia.	 Hipertireoidismo	
felino.	 III	 CONCEVEPA,	 2006,	 Brasília.	 Ciência	 Animal	 Brasileira.	 Goiânia:	 CIR	
gráfica	e	editora,	2006.	supl.1.	p.337	-	339	

92. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Ferreira,	L.	L.;	Azevedo,	E.M.R.;	Oliveira	Alves,	
R.;	Veado,	Júlio	Cesar	Cambraia.	Peritonite	infecciosa	felina	efusiva	e	não-efusiva:	
Relato	de	caso.	XVII	Congresso	estadual	de	medicina	veterinária,	2006,	Gramado.	
Anais	do	XVII	Congresso	estadual	de	medicina	veterinária,	2006.	

93. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Azevedo,	E.M.R.;	
Rodrigues,	 R.C.;	 Silva,	 N.	 F.;	 Oliveira	 Alves,	 R.;	 Veado,	 Júlio	 Cesar	 Cambraia.	
Peritonite	 infecciosa	 felina	efusiva	(PIF):	relato	de	caso.	 III	CONCEVEPA,	2006,	
Brasília.	Ciência	Animal	Brasileira,	2006.	v.supl	1.	p.373	–	375.	

94. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Azevedo,	E.M.R.;	
Rodrigues,	 R.C.;	 Silva,	 N.	 F.;	 Oliveira	 Alves,	 R.;	 Veado,	 Júlio	 Cesar	 Cambraia.	
Leucemia	 e	 imunodeficiência	 felina:	 relato	 de	 caso.	 III	 CONCEVEPA,	 2006,	
Brasília.	Ciência	Animal	Brasileira,	2006.	v.supl	1.	p.349	–	351.	

95. Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Ferreira,	L.	L.;	Azevedo,	E.M.R.;	Oliveira	Alves,	
R.;	Conceição,	Maria	da.	Quantificação	e	localização	de	mastócitos	e	eosinófilos	da	
derme	de	cães	clinicamente	saudáveis	do	nascimento	aos	70	dias	de	idade.	XVII	
Congresso	 estadual	 de	 medicina	 veterinária,	 2006,	 Gramado.	 Anais	 do	 XVII	
Congresso	estadual	de	medicina	veterinária	–	CD-ROM,	2006.	

96. Lima,	Flávia	Gontijo	de;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos;	Ferreira,	Gabriela	Sousa;	
Silva,	Marcelo	Seixo	de	Brito	e;	Basile,	Ângelo	Leonardo	de	Castro;	Oliveira	Alves,	
R.	Restabelecimento	do	peso	ideal	em	cães	obesos:	uma	proposta	de	protocolo	e	
recuperação	da	qualidade	de	vida.	Congresso	de	pesquisa,	ensino	e	extensão	da	
UFG	 -	 CONPEEX,	 2006,	 Goiânia.	 Anais	 do	 Congresso	 de	 pesquisa,	 ensino	 e	
extensão	da	UFG	-	CONPEEX,	2006.	

97. Cunha,	 Gabriela	 Regina	 Severiano	 Araújo;	 Oliveira	 Alves,	 R.	 Avaliações	
Eletrocardiográficas	do	uso	do	tramadol	associado	a	anestesia	propofol-halotano	
em	gatos.	CONPEEX,	2005,	Goiânia.	Anais	do	II	CONPEEX,	2005.	

98. Oliveira	 Alves,	 R.;	 Menezes,	 Liliana	 Borges	 de;	Camacho,	 Aparecido	 Antonio;	
Araújo,	Eugênio	Goncalves	de;	Fioravanti,	Maria	Clorinda	Soares.	Caracterizaçao	
histopatológica	 de	 cães	 infectados	 experimentalmente	 com	 T.	 cruzi.	 XII	
ENAPAVE,	2005,	Belo	Horizonte.	Anais	do	XII	ENAPAVE,	2005.	

99. Menezes,	 Liliana	 Borges	 de;	 Araújo,	 Eugênio	 Goncalves	 de;	 Oliveira,	 Kellen	
Souza;	Damasceno,	Adilson	Donizeti;	Fioravanti,	Maria	Clorinda	Soares;	Oliveira	
Alves,	 R.;	 Paulo,	Neusa	Margarida.	 Caracterização	morfométrica	 e	 quantitativa	
dos	neurônios	ganglionares	atriais	da	faixa	intercaval	de	cães	com	cardiomiopatia	
chagásica	 experimental.	 XII	 ENAPAVE,	 2005,	 Belo	 Horizonte.	 Anais	 do	 XII	
ENAPAVE,	2005.	
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100. Oliveira	 Alves,	 R.;	 Menezes,	 Liliana	 Borges	 de;	 Damasceno,	 Adilson	 Donizeti;	
Oliveira,	Kellen	Souza;	Fioravanti,	Maria	Clorinda	Soares;	Amaral,	Andreia	Vitor	
Couto	 do;	 Araújo,	 Eugênio	 Goncalves	 de.	 Caracterização	 quantitativa	 dos	
neurônios	ganglionares	atriais	da	 faixa	 intercaval	de	cães	com	cardiomiopatia	
chagásica	 experimental.	 XXVI	 congresso	 brasileiro	 de	 clínicos	 veterinários	 de	
pequenos	 animais,	 2005,	 Salvador.	 Anais	 do	 XXVI	 Congresso	 da	 ANCLIVEPA,	
2005.	

101. Oliveira	Alves,	R.;	Cusielo,	Larissa	Vitoria	Cardoso;	Oliveira,	Alessandra	Roberta	
Ramos	de;	Neves,	Gisele	Bonifácio.	Emprego	da	fisioterapia	a	reabilitação	de	um	
cão	 com	 sequelas	 de	 cinomose	 -	 relato	 de	 caso.	 XXXII	 CONBRAVET,	 2005,	
Uberlândia,	2005.	

102. Oliveira	 Alves,	 R.;	 Neves,	 Gisele	 Bonifácio;	 Souza,	 Alessandra	 Nascimento	 de;	
Cusielo,	 Larissa	 Vitoria	 Cardoso;	 Barbosa,	 Valessa	 Teixeira.	 Emprego	 da	
Fisioterapia	 na	 neuropraxia	 facial	 ventral	 égua-relato	 de	 caso.	 XXXII	
CONBRAVET,	2005,	Uberlândia.	Anais	do	XXVI	Congresso	da	ANCLIVEPA,	2005.	

103. Amaral,	Andreia	Vitor	Couto	do;	Oliveira	Alves,	R.;	Menezes,	Liliana	Borges	de;	
Silva,	 Ediane	Batista	da;	 Lima,	 Flavia	Gontijo	de;	Almeida,	Naiana	Tassara	de;	
Freitas,	 Paulo	Henrique	 de	Oliveira;	 Barbosa,	 Valessa	 Teixeira.	 Frequência	 de	
enteroparasitas	em	cães	e	gatos	no	município	de	Goiânia	no	ano	de	2004.	XXVI	
Congresso	 brasileiro	 de	 clínicos	 veterinários	 de	 pequenos	 animais,	 Salvador,	
2005.	

104. Amaral,	Andreia	Vitor	Couto	do;	Menezes,	Liliana	Borges	de;	Silva,	Ediane	Batista	
da;	Lima,	Flávia	Gontijo	de;	Freitas,	Paulo	Henrique	de	Oliveira;	Almeida,	Naiana	
Tassara	de;	Barbosa,	Valessa	Teixeira;	Lima,	Aline	Maria	Vasconcelos;	Oliveira	
Alves,	R.	 Frequência	de	Giardia	 spp	 em	cães	e	 gatos	do	município	de	Goiânia,	
Goiás,	 no	 ano	 de	 2004.	 XXVI	 Congresso	 brasileiro	 de	 clínicos	 veterinários	 de	
pequenos	animais,	Salvador,	2005.	

105. Oliveira	Alves,	R.;	Cunha,	Gabriela	Regina	Severiano	Araújo;	Barbosa,	Junia	Maria	
Cordeiro	de	Menezes.	Megaesôfago	devido	a	persistência	do	arco	aórtico	direito-
relato	de	caso.	XXVI	Congresso	brasileiro	de	clínicos	veterinários	de	pequenos	
animais,	Salvador,	2005.	

106. Lima,	Flávia	Gontijo	de;	Barbosa,	Valessa	Teixeira;	Goncalves,	Illa	Rachel	Balzi;	
Hidasi,	 Hilary	 Wanderley;	 Neves,	 Gisele	 Bonifácio;	 Aouar,	 Ludmyla	 Veiga	 El;	
Daud,	 Melina	 de	 Oliveira;	 Oliveira	 Alves,	 R.	 Papilomatose	 oral	 canina.	 XXVI	
Congresso	 brasileiro	 de	 clínicos	 veterinários	 de	 pequenos	 animais,	 Salvador,	
2005.	

107. Oliveira	Alves,	R.;	Araújo,	Roberto	Baracat	de;	Barbosa,	Valessa	Teixeira;	Lima,	
Flavia	Gontijo	de;	Silva,	Euler	Fraga.	Perfil	Ecocardiográfico	de	Cães	Neonatos.	
XXVI	 Congresso	 brasileiro	 de	 clínicos	 veterinários	 de	 pequenos	 animais,	
Salvador,	2005.	

108. Oliveira	Alves,	R.;	Souza,	M.A.;	Damasceno,	A.D.;	Araújo,	G.R.S.	Traumatismo	na	
medula	 espinhal	 lombar	 de	 um	 cão.	 XXVI	 Congresso	 brasileiro	 de	 clínicos	
veterinários	de	pequenos	animais,	Salvador,	2005.	
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Quadro 09 - Trabalhos publicados em anais de eventos entre 2004 e 2019. 

Continuação... 

109. Costa,	 Gustavo;	 Cunha,	 Gabriela	 Regina	 Severiano	 Araújo;	 Oliveira	 Alves,	 R.;	
Brandstetter,	 Luciana;	 Cunha,	 Paulo	 Henrique	 Jorge	 da;	 Chiquetto,	 Carlos	
Eduardo;	Souza,	M.	Utilização	da	ultrassonografia	como	método	diagnóstico	da	
reticulo-peritonite-pleurite	 em	bovinos	 -	 relato	 de	 caso	 In:	 XXII	 CONBRAVET,	
Uberlândia.	ANAIS	DO	XXII	CONBRAVET,	2005.	

110. Oliveira	 Alves,	 R.;	 CAMACHO,	 Aparecido	 Antonio.	 Ecodopplercardiography,	
computerized	and	continuous	(Holter	system)	electrocardiography	and	clinical-
pathology	features	in	dogs	with	experimental	chagasic	cardiomyopathy.	2004	
World	Congress	-	29th	World	Small	Animal	Veterinary	Congress,	2004,	Rhodes.	
Free	Communications	(WSAVA/FECAVA/HVMS),	p.74.	

111. Santos,	Fabricio	Carrião;	Alves,	Luciano	Marra;	Oliveira	Alves,	R.	Pneumotórax	
traumático	 de	 cão	 -	 Relato	 de	 caso.	 XXXI	 Congresso	 brasileiro	 de	 medicina	
veterinária,	2004,	Sao	Luiz	do	Maranhão.	Anais	do	XXXI	CONBRAVET	,	2004.	

112. Silva,	Gracielly	Mendes	da;	Ferreira,	Paula	Cristina	Justino;	Costa,	Sabrina	dos	
Santos;	 Alves,	 Luciano	Marra;	 Costa,	 Nathalia	 dos	 Santos;	 Oliveira	 Alves,	 R.	
Adenocarcinoma	pancreático	 felino	 -	 relato	de	 caso.	 I	 Congresso	do	Centro-
Oeste	 de	 Veterinários	 de	 Pequenos	 Animais,	 2004,	 Goiânia.	 Ciência	 animal	
brasileira,	2004.	v.5.	p.220	–	222.	

113. Costa,	 Sabrina	 dos	 Santos;	 Alves,	 Luciano	 Marra;	 Ferreira,	 Paula	 Cristina	
Justino;	Silva,	Gracielly	Mendes	da;	Costa,	Nathalia	Dos	Santos;	Oliveira	Alves,	
R.	Osteodistrofia	hipertrófica	em	cão	-	relato	de	caso.	I	Congresso	do	Centro-
Oeste	 de	 Veterinários	 de	 Pequenos	 Animais,	 2004,	 Goiânia.	 Ciência	 animal	
brasileira	2004.	v.5.	p.205	–	207.	

114. Costa,	 Sabrina	 dos	 Santos;	 Alves,	 Luciano	 Marra;	 Ferreira,	 Paula	 Cristina	
Justino;	Silva,	Gracielly	Mendes	da;	Costa,	Nathalia	dos	Santos;	Oliveira	Alves,	
R.	 Pênfigo	 foliáceo	 em	 cão	 -	 relato	de	 caso.	 I	 Congresso	do	Centro-Oeste	de		
Veterinários	 de	Pequenos	Animais,	 2004,	Goiânia.	 Ciência	 animal	 brasileira,	
2004.	v.5.	p.139	–	141.	

115. Ferreira,	Paula	Cristina	Justino;	Alves,	Luciano	Marra;	Silva,	Gracielly	Mendes	
da;	Costa,	 Sabrina	dos	Santos;	Costa,	Nathalia	dos	Santos;	Martins,	Apóstolo	
Ferreira;	Oliveira	Alves,	R.	Tumor	de	células	de	sértoli	em	cão	-	relato	de	caso.	
I	 Congresso	 do	 Centro-Oeste	 de	 Veterinários	 de	 Pequenos	 Animais,	 2004,	
Goiânia.	Ciência	animal	brasileira,	2004.	v.5.	p.235	-	237	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878  
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Quadro 10 - Publicações em revistas (magazines) entre 2004 e 2019. 

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878
 

Quadro 11 - Publicações em jornais de notícias entre 2004 e 2019. 

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878
 

  

1. Suplementação	 dietética	 com	 ômega	 3	 em	 cães	 portadores	 de	 doença	
mixomatosa	valvar	–	Informativo	técnico	-	PremieRpet®,	2017.	

2. Quem	vê	cara	não	vê	pressão.	Cães	e	Gatos	Vet	Food.	Sorocaba,	p.44	-	45,	2016.	

3. Uma	velha	conhecida.	Cães	e	Gatos	Vet	Food.	Sorocaba,	p.62	-	63,	2016.	

4. Negócios	Pet	/Pet	clínicas.	Perfil	-	Cardiologia	Veterinária.	São	Paulo,	p.26	-	28,	
2010.	

1. Animais	 são	 como	 filhos	 para	 algumas	 mulheres.	 Disponível	 em:	
http://surgiu.com.br/2018/05/14/animais-sao-como-filhos-para-algumas-
mulheres,	2018.	

2. Diarréia	Frequente	pode	ser	sinal	de	doença	grave.	O	Popular.	Encarte	Campo.	
Goiânia,	p.3	-	3,	2011.	

3. G1	lista	mitos	sobre	cães	em	prédios;	veja	verdades	e	mentiras.	Adaptação	dos	
animais	no	espaço	reduzido	gera	dúvidas.	Veja	a	opinião	de	especialistas	sobre	o	
assunto.	G1	Brasil	-	01/09/2010	11h00	-	Atualizado	em	19/10/2010	18h11.	

4. Obesidade	e	cardiopatia.	Quirão/CRMV-GO,	novembro	de	2008.	

5. Risco	para	Cães	e	Gatos	–	Como	nos	humanos,	sobrepeso	afeta	a	qualidade	de	vida	
e	pode	provocar	doenças	nos	animais.	O	Popular.	Goiânia,	p.12	-	12,	2006.	
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Atividades de Extensão e Projetos 
 

 
“Tudo o que amamos profundamente converte-se em parte de 

nós mesmos.” 
 

Helen Keller 
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5.Atividades de extensão, demonstradas pela coordenação de 
projetos de extensão, participação e organização de eventos e 
cursos, pelo envolvimento em formulação de políticas públicas, 
por iniciativas promotoras de inclusão social ou pela divulgação 
do conhecimento, dentre outras atividades 
 
Por meio das atividades de extensão, posso me realizar no quesito 

servir e, assim, praticar o que tantas vezes ouvi dizer do puro significado 

de ser servidor público federal. Estas atividades aproximam a 

universidade da comunidade, permitem apresentar benefícios palpáveis 

da sua importância para a região onde está, quiçá para o Brasil. Além 

disso, nos auxiliam tanto na formação técnica dos alunos, quanto no 

desenvolvimento de suas habilidades humanísticas, capacidade de 

trabalhar em equipes, superar dificuldades, praticar empatia, 

desenvolver liderança e cidadania. 

Imediatamente ao ingressar na EVZ/UFG como docente, tive a 

oportunidade de iniciar o Serviço de Cardiologia Veterinária, em 2004, 

contando com o apoio da direção da escola, à época Prof. Eurípedes 

Laurindo Lopes e Prof. Eugênio Gonçalves de Araújo, que, sensibilizados, 

adquiriram um equipamento de eletrocardiografia computadorizada para 

que a atividade pudesse minimamente ser iniciada. 

Este então tornou-se o serviço de especialidade mais antigo do 

atual Hospital Veterinário e, a cada ano, vem crescendo em número de 

atendimentos à comunidade. Nele são realizados atendimentos clínicos, 

exames eletrocardiográficos (ambulatoriais e dinâmicos), 

ecodopplercardiográficos, mensuração de pressão arterial não invasiva e 

avaliações das radiografias dos pacientes atendidos. Contribui 

diretamente com outros serviços desenvolvidos pelos docentes e médicos 

veterinários da EVZ, tais como Serviço de: Emergências, Anestesiologia, 

Neurologia, Oncologia, Diagnóstico por Imagem, Atendimento de animais 

silvestres/selvagens, Grandes animais e Patologia. 

Além disso, participamos de ações de conscientização e orientação 

à comunidade externa, sob demanda, considerando as campanhas 
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relacionadas à prevenção e cuidado de cardiopatias, posse responsável e 

zoonoses. 

A casuística do Serviço de Cardiologia é a maior do HV/EVZ/UFG 

e aumenta a cada ano, representando, em média, 15% de todos os 

atendimentos do Hospital Veterinário, o que significa, atualmente, mais 

de 700 pacientes por ano. 

É por meio das atividades e estrutura deste serviço que 

conseguimos realizar os trabalhos de pesquisa e iniciação científica, além 

de contribuir diretamente para a formação dos residentes e dos 

acadêmicos do curso de medicina veterinária, em especial aqueles do 9º 

período, que vivenciam os atendimentos como prática do componente 

curricular Clínica Ambulatorial. Vale ressaltar que foi o primeiro serviço 

de cardiologia do estado de Goiás, tendo contribuído também para a 

formação dos profissionais que hoje oferecem este serviço especializado 

na cidade de Goiânia e região. 

Em 2007, uma estudante da graduação, que já havia cursado o 

bacharelado em Fisioterapia, Giselle Bonifácio Neves, solicitou a minha 

ajuda para iniciar o atendimento de fisioterapia no HV/EVZ/UFG, 

considerando ser requisito necessário a coordenação de um docente para 

criação de um projeto de extensão. Com a intenção de auxiliá-la neste 

importante trabalho, incrementar as atividades de atendimento do 

hospital e oportunizar aos estudantes mais esta vivência prática, aceitei 

o desafio e mantivemos o Serviço de Fisioterapia, com a colaboração 

direta dos professores da cirurgia, diagnóstico por imagem e neurologia, 

por um período de cinco anos. Após se tornar egressa, tendo realizado 

mestrado e doutorado na instituição, esta estudante, hoje brilhante 

profissional, possui seu próprio serviço de atendimento especializado em 

fisioterapia na cidade de Goiânia. 

Até o momento, já participei, formalmente, de 33 projetos ou ações 

de extensão na UFG, discriminadas no quadro 12. 

A maioria destas atividades de extensão tinham como cerne a 

aplicação direta dos conhecimentos técnicos da clínica médica 

veterinária, alicerce da minha formação. Mas eu tinha o desejo de ir 
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além...utilizar a medicina veterinária, mesmo que de forma mais 

secundária, para auxiliar diretamente a comunidade, a formulação de 

políticas públicas e contribuir para a inclusão social. 

Neste momento, é necessário abrir um pequeno parênteses 

contextualizador. Quando estava em Jaboticabal cursando o doutorado, 

fui presenteada pelo meu amigo Carlos Henrique Câmara Saquetti, 

atualmente professor do magistério superior e capitão do regimento da 

polícia montada da polícia militar do Distrito Federal, à época estudante 

do curso de mestrado na FCAV/Unesp, com um pequenino e fofo filhote 

de labrador, chamado Amaro. Este cachorro incrível, que me 

acompanhou de 2001 a 2013, assistindo a inúmeros momentos 

importantes da minha vida, tais como a conclusão do meu doutorado, 

meu ingresso na docência, meu casamento, foi decisivo na minha escolha 

de projeto como missão de vida. Ele, a quem sou eternamente grata por 

inúmeros motivos, despertou em mim a vontade de ajudar pessoas cegas 

por meio da formação de cães guia. 

Aí se iniciava uma importante, longa e nova jornada na minha 

carreira como professora da UFG. Em 2008, conheci um centro de 

formação de cães guia em Brasília, à época sob a gestão do governo do 

Distrito Federal, como uma ação filantrópica da Primeira dama. 

Apaixonei-me ainda mais pela proposta e, não sei se o acaso do destino 

ou, o que considero mais provável, a providência Divina, pouco tempo 

depois, fui chamada ao gabinete do diretor da EVZ, nesta época o Prof. 

Eugênio Gonçalves de Araújo, que me apresentou uma proposta da EVZ 

de alcançar a comunidade por meio de uma ação inclusiva e, diante de 

uma demanda crescente apontada pela Secretaria de Educação do 

Estado e pela Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás, me 

perguntou se eu não gostaria de redigir um projeto de criação de um 

programa de formação de cães guia para o nosso estado. 

Confesso que eu não cabia em mim de tanta felicidade! Desde então 

começamos uma grande jornada de estudos, confecção de ofícios, visitas 

às secretarias estaduais, municipais, agendas com o gabinete da Reitoria. 

Em reunião com Reitor, à época Prof. Edward Madureira Brasil, recebi 
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total apoio para dar continuidade à ação, entretanto, a despeito de todos 

os esforços, os governantes e gestores estaduais e municipais se 

encantavam com a proposta, mas não apresentavam a possibilidade de 

investimento para sua execução. 

Sem pensar em desistir, em 2012, fui ao Ministério dos Direitos 

Humanos, acompanhada pelo assessor de gabinete da reitoria, Prof. 

Tasso de Souza Leite. Sabíamos que já existia um Decreto Legislativo 

186/08, que aprovava o texto da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e subsequente decreto nº 6.949, de 25 de agosto 

de 2009, do presidente da república, que culminou com a instituição do 

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite 

(Decreto 7.612/2011) com a finalidade de promover, por meio da 

integração e articulação de políticas, programas e ações o exercício pleno 

e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, tendo como eixos a 

educação, inclusão, saúde e acessibilidade com ações inter setoriais e 

federativas.  

Diante destas premissas, apresentamos nosso projeto e intenção 

de construção de um centro de formação de cães guia na UFG. A proposta 

foi recebida com entusiasmo e, 72 horas após, a Secretaria de Direitos 

Humanos – SDH, então pertencente ao quadro da Presidência da 

República, lançou a Chamada Pública SDH/PR nº 001/2012 com o 

objetivo de selecionar propostas de implantação de Centros de Formação 

de Treinadores e Instrutores de Cães-guia, no âmbito dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, como parte integrante do 

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.  

Ao mesmo tempo que esta chamada pública representou enorme 

avanço nesta política pública, ela cerceou o direito da UFG de concorrer 

com uma proposta. Imediatamente, traçamos uma estratégia: entrar em 

contato com os Institutos Federais do Estado de Goiás e apresentar apoio 

para confecção e submissão de uma proposta. O Instituto Federal 

Goiano, na cidade de Urutaí (IFG-Urutaí), tendo em vista a intenção de 

criar um curso de graduação em Medicina Veterinária, imediatamente 

aceitou a parceria. Assim, após submissão do projeto, a região centro-
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oeste foi contemplada, por meio do IF Goiano, a albergar um centro de 

formação de cães guia no estado de Goiás. 

Além do IF Goiano, foram selecionadas propostas para a 

implantação de mais seis Centros na Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica: (1) Instituto Federal Catarinense – Campus 

Camboriú; (2) Instituto Federal do Espírito Santo – Campus de Alegre; (3) 

Instituto Federal Sul de Minas – Campus Muzambinho; (4) Instituto 

Federal do Amazonas – Campus Manaus Zona Leste; (5) Instituto Federal 

do Ceará – Campus Limoeiro do Norte; e (6) Instituto Federal de Sergipe 

– Campus São Cristóvão. 

Estes centros receberam recursos do Ministério da Educação 

(MEC) para construção das instalações e foi definido que o primeiro a ser 

construído e que serviria de modelo aos demais seria o Instituto Federal 

Catarinense – Campus Camboriú. 

Considerando a parceria inicialmente instituída com o IF Goiano, 

campus de Urutaí, as características deste município, que possui, 

segundo último senso do IBGE, uma população residente de 3.074 

habitantes, destes 912 em área rural e as etapas de produção e formação 

de cães guia, que precisam ser submetidos a um importante período 

chamado socialização, em que os filhotes são entregues a famílias 

voluntárias que se cadastram previamente e que cabe a estas famílias, 

além dos cuidados básicos destes filhotes, apresenta-los ao maior 

número de experiências e ambientes possíveis, saindo para passear a pé 

ou de carro, em diferentes locais, tranquilos e movimentados, tendo 

bastante contato com pessoas, entrando em lojas e restaurantes, 

shoppings, metrôs, ônibus, ambientes de estudo e trabalho, fazendo 

viagens com a família, além de serem corresponsáveis pelo 

desenvolvimento satisfatório do cão, contribuindo para sua saúde, 

prevenção de problemas e educação, pois é de suma importância que o 

cão saiba se comportar educadamente e tranquilamente em todos os 

lugares por onde andar quando estiver conduzindo a sua dupla (pessoa 

com deficiência visual), externamos a convicção de nossa capacidade de 

contribuir, de forma determinante, diante da nítida possibilidade de 
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apresentar aos animais a totalidade dos desafios necessários, além de 

toda a assistência médico veterinária exigida. 

Assim, redigimos um documento alicerçado nesta justificativa e, 

em 2014, mesmo diante de um cenário orçamentário muito ruim, 

conseguimos convencer o MEC a destinar R$800.000,00 para construção 

das instalações referentes à maternidade e socialização destes cães na 

EVZ/UFG, totalizando 485,29m2 de área construída. 

As instalações ficaram prontas em 2017, à exceção, por falta de 

verbas, de mobiliário, equipamentos e urbanização. 

Em maio de 2018, após meses de contato, o Guiding Eyes for the 

blind, instituição de referência mundial na produção e formação de cães 

guia, sediada no estado de New York, Estados Unidos, me concedeu um 

período de treinamento de 30 dias. Este foi mais um dos sonhos que a 

UFG me permitiu realizar. Fui, na companhia da dileta colega, Profa. 

Adriana Santana do Carmo, docente da área de melhoramento genético 

animal e lá, além dos conhecimentos técnicos e humanísticos 

aprendidos, fomos desafiadas a um objetivo ainda maior: não só sermos 

multiplicadoras do que aprendemos, mas consolidar uma cooperação 

latino americana entre os programas incipientes já existentes, incluindo 

não só o Brasil, mas o Chile, Uruguai, Argentina e México.  

Ficou bastante evidente a importância da universidade neste 

processo e o quanto o melhoramento genético destes cães, aliado a 

protocolos de condução e avaliação padronizados, serão cruciais para o 

avanço deste programa no Brasil. Classificaria esta como uma das 

experiências mais ricas da minha vida! 

Desta visita, além da abertura de possibilidades à parceria 

internacional, surgiu também a possibilidade de organização de um 

Fórum internacional aqui no Brasil, que aconteceu em abril de 2019. 

Ainda em 2018, retornamos ao Ministério dos Direitos Humanos, 

em companhia do Reitor, Prof. Edward Madureira Brasil, agora em seu 

3º mandato, para audiência com o Coordenador-Geral de Tecnologia 

Assistiva, o prof. José Evandro Rodrigues Guimarães. Nossa intenção era 

convencê-lo de incluir a UFG na planilha orçamentária anual do 
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programa e garantir verba para a finalização das instalações já 

construídas. Saímos de lá com algumas promessas e o convite para que 

eu assumisse a coordenação nacional do programa, uma vez que a atual 

coordenadora havia sido aprovada em concurso público e iria deixar esta 

pasta. 

Considerando ser ano eleitoral e o fato de ter assumido àquela 

época a Diretoria de Desenvolvimento Acadêmico na Pró-Reitoria de 

Graduação da UFG, não achei prudente aceitar a proposta, o que 

considero acertado, pois poucos meses depois, após a posse do novo 

presidente do Brasil, toda a equipe vigente foi destituída. 

Este, sem dúvida é um projeto que exige de mim perseverança e 

resiliência, pois os passos avançados são sempre menores e mais lentos 

do que a minha expectativa almeja. Após muitos meses de tentativas, 

conseguimos, ao fim do ano de 2019, uma audiência com a atual ministra 

Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos, antigo MDH. Pude contar com a companhia do Secretário de 

Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais da Reitoria, prof. 

Vicente da Rocha Soares Ferreira. Foi uma audiência muito produtiva, 

em que pudemos perceber a intenção do governo atual de reestruturar o 

programa tornando-o factível do ponto de vista técnico e orçamentário. 

Ao final deste encontro, a ministra solicitou à chefe de gabinete da 

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Sra. Ana 

Paula Nedavaska, que me incluísse como consultora externa de tal 

reestruturação. 

Até o presente momento, não tivemos avanços nas agendas 

relacionadas a este tema, fato adicionalmente justificável em virtude da 

pandemia que estamos atravessando. 

Como as atividades e a intenção de que este programa se consolide 

não podem esmorecer, enquanto aguardamos posicionamento do 

Ministério seguimos nossa parceria com o IF Goiano- campus de Urutaí. 

Ao fim do ano passado houve a formatura e entrega da primeira turma 

de cães guia do estado de Goiás, atualmente temos 17 cães em 

socialização, 10 filhotes nasceram em abril deste ano, temos provido aos 
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cães toda a assistência médico veterinária e discutido com o Instituto a 

padronização dos protocolos. 

Ainda, participamos da alimentação de um banco de dados 

internacional, chamado IWDR (International Working Dog Registry), que é 

uma plataforma mundial de acesso aos valores genéticos estimados de 

padreadores e cães de trabalho, auxiliamos nas provas de avaliação 

comportamental e de aptidão dos filhotes e estamos trabalhando pela 

ampliação das parcerias nacionais, estabelecendo termo de cooperação 

com o Instituto Magnus, sob a forma de parceria público privada.  

A compreensão de que um cão guia pode mudar uma vida 

transformou-se em meta e missão, que alimenta a minha perseverança e 

a certeza de que esta será uma atividade que me acompanhará mesmo 

após a minha aposentadoria na UFG. Realmente tornou-se um projeto de 

vida!  

A participação de outros colegas, como a profa. Kellen de Sousa 

Oliveira, da área de comportamento e criação de cães e gatos tem 

incrementado a possibilidade inclusiva do projeto, pois cães 

considerados inaptos para o serviço de cão guia podem ser alocados em 

outros tipos de assistência tais como cães para usuários de cadeira de 

rodas, para terapia assistida considerando as várias outras necessidades 

especiais, para atividades em asilos, orfanatos, hospitais, com o objetivo 

de levar assistência, inclusão e conforto emocional às pessoas. 

Ademais, este projeto atinge também estudantes de ensino médio 

e educação básica, por meio de programações que incluem visitas a 

escolas, participação em eventos públicos ao ar livre, eventos 

institucionais, como o Espaço das Profissões e o Congresso de Pesquisa, 

Ensino e Extensão da UFG, sendo uma ferramenta de essencial serviço 

de cidadania. 

Houve outros projetos concebidos com a finalidade maior de 

alcance social, coordenados por docentes da EVZ, em que tive a 

oportunidade e honra de contribuir, tais como os projetos “Bem-estar 

animal na escola” e “Educação para o Bem Estar Animal na Educação 

Básica”, que consistiam em visitas às escolas para ministrar palestras, 
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apresentação de vídeos, cartilhas e diversos outros materiais com o 

objetivo de alicerçar os conceitos de bem estar e posse responsável de 

animais de estimação em crianças do ensino fundamental, acreditando 

serem elas entes multiplicadores de grande importância e convencimento 

nos núcleos familiares. E o “Projeto Alegria Terapia Animal – PATA”, que 

tem como objetivo realizar sessões de zooterapia em asilos na cidade de 

Goiânia. Estas atividades são realizadas pelos acadêmicos do curso de 

medicina veterinária em conjunto com outras técnicas de reabilitação e 

reeducação física, psíquica, social e sensorial executadas por discentes 

de outros cursos de graduação, tais como psicologia, fisioterapia, 

medicina e enfermagem. 

Outros projetos foram concebidos com o objetivo maior de alcançar 

futuros estudantes da UFG, como os projetos “Conhecendo a UFG”, 

“Espaço das Profissões” e o “Estude na UFG – a UFG é para você!” Estes 

incluem atividades de visitação às unidades acadêmicas e laboratórios, 

criação de mídias digitais e roteiros de ficção para apresentar os cursos 

e formas de ingresso à universidade. 

O Grupo de Estudo Avançado em Clínica de Pequenos Animais 

destina-se ao aprimoramento e educação continuada dos estudantes de 

graduação, por meio de palestras com egressos e pós graduandos. 

Contribui para a ampliação do conhecimento técnico e integração entre 

os profissionais, o mundo do trabalho e os estudantes de graduação. 

Por fim, em virtude da minha atividade atual na Pró Reitoria de 

Graduação (PROGRAD), pude participar de forma ainda mais ativa nos 

eventos institucionais como o Congresso de pesquisa, ensino e extensão 

(CONPEEX), coordenando a I Mostra de Estágio não obrigatório, em 2018 

bem como as ações da PROGRAD no Seminário Geral de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, em 2019. 
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Quadro 12- Atividades de extensão cadastradas no SIEC (sistema integrado e 
extensão e cultura) e SIGAA (sistema integrado de gestão das 
atividades acadêmicas) entre 2004 e 2019. 

Código	 Nome	do	Projeto	 Início	 Fim	
EV24/PJ874	 Serviço	de	Cardiologia	Veterinária*	 01/01/2004	 -	
EV35/EV75	 Serviço	de	Fisioterapia	Veterinária*	 09/05/2005	 31/12/2012	
PROEC-2	 Projeto	Conhecendo	a	UFG	 01/01/2006	 30/12/2006	
EV-74	 Serviço	de	Atendimento	a	Felinos	 01/02/2007	 31/12/2009	
EV-65	 Serviço	de	Anestesiologia	Veterinária	 15/11/2008	 31/12/2010	
EV-68	 Serviço	de	Diagnóstico	por	Imagem	 01/01/2009	 31/12/2015	

EV-83	
Atendimento	Clínico	e	Cirúrgico	de	

Animais	Silvestres	
31/03/2009	 31/12/2010	

EV-84	

Serviço	de	Atendimento	Clínico	de	
Ruminantes	no	Hospital	Veterinário	da	
Escola	de	Veterinária	da	Universidade	

Federal	de	Goiás	

29/03/2010	 -	

EV-96	
Controle	sanitário	e	atendimento	

clínico-cirúrgico	de	cavalos	carroceiros-	
Hospital	Veterinário	

29/03/2011	 04/04/2016	

EVZ-35	 Bem-Estar	Animal	na	Escola	 06/01/2015	 21/01/2015	

EVZ-86	
I	Encontro	Científico	da	Escola	de	

Veterinária	e	Zootecnia	 01/01/2016	 31/12/2016	

EVZ-97	 Hospital	Veterinário	EVZ/UFG	 09/03/2016	 30/10/2018	
EVZ105/PJ504	 Serviço	Odontológico	Veterinário	 01/04/2016	 -	

EVZ-23/PJ365	
Grupo	de	Estudo	Avançado	em	Clínica	

de	Pequenos	Animais*	
01/01/2017	 18/12/2018	

EVZ-21	
Serviço	clínico-cirúrgico	em	
Oftalmologia	Veterinária	

01/01/2017	 31/12/2017	

EVZ-92	
Educação	para	o	Bem	Estar	Animal	na	

Educação	Básica	
01/01/2017	 31/12/2017	

PD010-2017	 Atendimento	de	Emergência	Veterinária	 20/01/2017		 -	
PJ026-2017	 Projeto	Alegria	Terapia	Animal	-	PATA	 31/05/2017	 -	

EV398-2017	
Semana	do	Empreendedorismo	e	

Inovação	na	EVZ	
28/08/2017	 02/09/2017	

PJ898-2018	 Núcleo	de	Oftalmologia	Veterinária	 01/02/2018	 -	
EV720-2019	 Espaço	das	Profissões	da	UFG	 01/05/2018	 -	
CR020-2018	 Oftalmologia	de	Cães	e	Gatos	 17/05/2018	 18/05/2018	

EV277-2018	
Espaço	das	Profissões	Regional	Goiânia	

2018	
25/06/2018	 26/06/2018	

PJ564-2018	

PEQUI	PET	-	Grupo	de	Estudos	e	
Pesquisas	de	Bem-Estar	e	

Comportamento	de	Animais	de	
Companhia	da	LABEC	(Liga	acadêmica	
de	bem-estar	e	comportamento	animal)	

UFG	

27/06/2018	 18/12/2019	

PJ0-178	
CONPEEX	2018	-	15º	Congresso	de	

Pesquisa,	Ensino	e	Extensão	
03/08/2018	 32/12/2018	

PJ859-2018	 Estude	na	UFG.	A	UFG	é	pra	você!	 31/08/2018	 -	
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Quadro 12 - Atividades de extensão cadastradas no SIEC (sistema integrado e 
extensão e cultura) e SIGAA (sistema integrado de gestão das 
atividades acadêmicas) entre 2004 e 2019. 

Continuação... 
Código	 Nome	do	Projeto	 Início	 Fim	

PJ804-2018	

Fundamentos	Cirúrgicos	Aplicados	a	
Animais	Selvagens	e	Exóticos	Mantidos	
no	Centro	de	Triagem	de	Animais	

Silvestres	de	Goiás.	

31/10/2018	 -	

PJ593-2019	 Centro	de	Genética	de	Cães	Guia*	 03/04/2019	 -	

PJ-242-2019	
CONPEEX	-	16º	Congresso	de	Pesquisa,	

Ensino	e	Extensão	
01/06/2019	 31/12/2019	

EV566-2019	
II	Temporada	do	Entendendo	e	

Divulgando	o	Estágio	Curricular	em	
Engenharias	

28/08/2019	 03/09/2019	

EV646-2019	
Dia	C	da	Ciência	–	EVZ	-	Projeto	Cão	

Guia:	Informações	Básicas	para	Futuros	
Socializadores	

01/10/2019	 30/11/2019	

*Projetos sob minha coordenação. 

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
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Atividades de Pesquisa e Projetos 
 
 

“Lembre-se de olhar para as estrelas e 
não para baixo, para os seus pés. Tente 

achar sentido no que você vê e pergunte 
sobre o que faz o Universo existir.  

Seja curioso!” 
Stephen-Hawking 
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6. Coordenação de projetos de pesquisa 

 
Ainda em 2004, ano do meu ingresso como docente efetiva na UFG, 

solicitei inserção ao Programa de Pós Graduação em Ciência Animal, 

tendo sida calorosamente recebida, por meio de elegante carta de boas 

vindas, pelo então coordenador, Prof. Luiz Augusto Batista Brito. 

As atividades de pesquisa se iniciaram por meio de tímidos projetos 

para iniciação científica, participação em outros como colaboradora, 

atividades de co-orientação, até que comecei a efetivamente orientar 

acadêmicos de mestrado e doutorado. 

Mesmo compreendendo que tal decisão faria com que o número de 

projetos e produtos se tornasse reduzido, me mantive atenta a não 

desviar-me da minha área principal de formação, a Cardiologia. Todos os 

projetos de pesquisa coordenados por mim e aqueles que colaboro estão 

discriminados nos quadros 13 e 14. 

Além disso, sempre trouxe comigo a inquietação de trabalhar com 

temas ou hipóteses de franca aplicabilidade, seja para os pacientes, ou 

para inovação e inserção de novas práticas ou produtos ao mercado. 

Assim, entendia que, por meio da pesquisa, estava diretamente 

contribuindo para a sociedade. 

Por vezes, confesso, o trabalho na pesquisa me desanimou, dada a 

dificuldade para angariar recursos (até hoje não recebi os recursos de um 

edital da agência estadual que fui contemplada em 2014!), falta de 

compromisso dos estudantes, que, ao contrário da experiência que vivi, 

de dedicação exclusiva ao curso, participam aqui em Goiânia de forma 

dividida com outros empregos, atividades e interesses pessoais e 

familiares, necessitando de controle próximo e pulso firme para 

conclusão das atividades, a contento e em tempo determinado, e o 

constante desgaste emocional diante da conglomeração dos grandes egos 

dos pesquisadores do programa. 

Muitas vezes pensei em desistir e não encontrava nas atividades o 

incentivo necessário à permanência, quando, em 2012, fui convidada a 

participar do INCT-INOFAR (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
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de Fármacos e Medicamentos). Aqui descortinou-se um novo momento. 

O grupo envolvia 15 instituições, 34 grupos de pesquisa, 25 

pesquisadores do CNPQ. Tinha trabalho direto a realizar com a 

Faculdade de Farmácia da UFG e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

da UFRJ e reuniões presenciais para avaliação dos resultados com 

consultores internacionais, como o ilustre Dr. Simon Campbell, 

idealizador do Viagra® pela Pfizer. 

A equipe participante do INCT-INOFAR inclui especialistas, líderes 

dos grupos de pesquisa associados, que atuam nas diversas fases 

hierárquicas da cadeia de inovação em fármacos e medicamentos, lotados 

em institutos de pesquisa e instituições de ensino superior em sua ampla 

maioria. Sou a única médica veterinária de um grupo composto por 

médicos, farmacêuticos, biólogos, biomédicos e químicos. 

O INCT-INOFAR pretende dar continuidade aos esforços de 

pesquisa realizados no IM-INOFAR (Instituto do Milênio Inovação e 

Desenvolvimento em Fármacos e Medicamentos) e avançar na cadeia de 

inovação em fármacos e medicamentos, tendo como metas principais 

articular, organizadamente, as competências nacionais existentes no 

país e situadas nos diferentes estágios desta intrincada cadeia de 

inovação, considerando os expressivos resultados obtidos no IM-INOFAR 

que lograram na descoberta de novos compostos-protótipos, candidatos 

a novos fármacos anti-inflamatórios e antiasmáticos, completando seus 

estudos até os ensaios pré-clínicos. 

No âmbito do INCT-INOFAR são estudados outros compostos 

promissores descobertos nas áreas do sistema cardiovascular, sistema 

nervoso central, da quimioterapia de doenças negligenciadas, da 

inflamação e da dor, logrando-se a identificação de protótipos 

cardioativos, antipsicóticos, leishmanicidas, anti-inflamatórios e 

analgésicos não opióides que serão objeto de estudos visando atingir a 

fase pré-clínica.  

O INCT-INOFAR conta a participação de empresa farmacêutica 

associada que é responsável pelas etapas de desenvolvimento 

farmacotécnico dos eventuais compostos-protótipos que atingirem este 
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estágio da cadeia de inovação. No ambiente da inovação incremental, o 

INCT-INOFAR estuda formas de síntese de novos fármacos genéricos e de 

fármacos genéricos novos, isto é, fármacos que representam impacto nas 

importações, sem produção no país e aqueles com proteção patentária 

expirada e representem relevantes oportunidades de negócios pela sua 

valia terapêutica. 

Assim, comecei a trabalhar com os ensaios pré-clínicos dos 

candidatos a fármacos que apresentavam potencial cardiovascular. Por 

meio deste grupo, consegui criar e estabelecer um canil experimental com 

cães da raça Beagle e, posteriormente, realizar estudos com outros 

mamíferos não roedores, como coelhos. 

Estes estudos mês permitiram realizar um grande sonho, que era 

o de participar e levar trabalhos para apresentação no principal 

congresso internacional da cardiologia veterinária, o Fórum do American 

College of Veterinary Internal Medicine, que acontece anualmente, em 

diferentes cidades dos Estados Unidos. A realização deste sonho, 

inclusive, superou as minhas expectativas imagináveis, quando fui 

convidada a ministrar palestras sobre o assunto neste mesmo congresso, 

em mais de uma oportunidade. 

Além disso, despertou o interesse da indústria farmacêutica 

veterinária que, conforme comecei a comentar no capítulo “Produção 

Intelectual” deste memorial, nos convidou a participar de várias reuniões 

que exigem sigilo e confidencialidade para verificação de interesse na 

produção comercial de um destes protótipos. 

A partir desta primeira experiência com o desenvolvimento de 

novas tecnologias e produtos, pude realizar parceria com outras 

empresas, como a PremieRpet®, quando realizamos, sob demanda, a 

validação clínica do alimento específico para cães cardiopatas PremieR 

Nutrição Clínica Cardio, e, adicionalmente, com a Boehringer Ingelheim, 

com o produto comercial Vetmedin®. 

Atualmente, as minhas atividades relacionadas à pesquisa 

desaceleraram em virtude dos desafios que fui assumindo na gestão 

acadêmica e superior, conforme será descrito em capítulo específico, mas 
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a resposta às perguntas da sociedade e do mercado continuam a ser um 

grande estímulo. Assim, atualmente, em parceria com o Instituto de 

Informática da UFG, estamos tentando validar um dispositivo de 

inteligência artificial para auscultação cardíaca, chamado DeepCardio 

Vet. Além disso, tenho contribuído, como colaboradora nos projetos dos 

colegas, que envolvam cardiologia. 

Como comentado no capítulo das orientações, ficava me indagando 

se este meu perfil destoava do que se esperava de um pesquisador e 

orientador, entretanto, a leitura do plano nacional de pós graduação, que 

avalia e propõe o que se espera para os próximos anos, traz algum alento 

a essas minhas dúvidas quando afirma que “tradicionalmente, os 

pesquisadores das instituições acadêmicas trabalham com enfoque de 

longo prazo, enquanto as empresas, devido ao mercado globalizado, 

necessitam de resultados em curtíssimo prazo. Assim a competitividade 

no mercado mundial globalizado começa a favorecer a inserção de 

cientistas e engenheiros com alta titulação no corpo de funcionários das 

indústrias. Atualmente, o enfoque prioriza a ocupação de cargos de 

liderança empresarial, vinculados a projetos de pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Ao lado da necessidade 

de formarem-se quadros científicos, também são necessárias políticas 

que induzam a alocação desses cientistas em setores empresariais e 

industriais, evitando, por exemplo, situações em que a maior parte 

desses quadros esteja concentrada na academia.” 

Assim, dentro das minhas limitações, tenho realizado trabalho 

constante na área da pesquisa, contribuindo para a disseminação do 

conhecimento, formação acadêmica, inovação e desenvolvimento de 

novas tecnologias e produtos, respeitando os valores que me estimulam 

a atuar nesta atividade. 
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Quadro 13 - Projetos de pesquisa coordenados entre 2004 e 2019. 

Período	de	execução	 Título	e	breve	descrição	do	projeto	

2019-2021	

Deepcardio	 vet	 -	 análise	 de	 batimentos	 cardíacos	 de	 cães	
para	 detecção	 de	 doenças	 cardiovasculares	 utilizando	
redes	neurais	profundas	
O	projeto	consiste	em	desenvolver	uma	técnica	computacional	
de	auscultação	com	utilização	de	Convolutional	Neural	Network	
provendo	 informações	 que	 auxiliem	 o	 médico	 veterinário.	
Pretende	 contribuir	 para	 o	 desenvolvimento	 da	 tecnologia	
nacional	 desenvolvendo	pesquisas	 na	 área	de	 aprendizado	de	
máquina	aplicadas	ao	auxílio	ao	diagnóstico	rápido	de	doenças	
cardiovasculares	em	cães	

2018-2019	

Função	 sistólica	 do	 ventrículo	 esquerdo	 em	 cães	 com	
doença	mixomatosa	valvar	mitral	(DMVM)	
Identificar,	 por	 meio	 das	 técnicas	 de	 Simpson,	 Strain	 e	 Strain	
Rate,	alterações	precoces	na	função	sistólica	e	remodelamento	
miocárdico	 do	 ventrículo	 esquerdo	 em	 cães	 portadores	 de	
DMVM	em	fase	assintomática	(estágio	B2)	e	pacientes	com	ICC	
(estágio	 C)	 (ACVIM),	 bem	 como	 os	 efeitos	 produzidos	 pela	
terapia	 instituída,	 comparando	 os	 índices	
ecodopplercardiográficos	 e	 clínicos	 obtidos	 antes	 e	 após	 o	
tratamento.	

2018-2020	

Avaliação	 renal	 em	pacientes	 com	doença	 valvar	mitral	 e	
remodelamento	ventricular	
A	 avaliação	 e	 diagnóstico	 precoce	 da	 sı́ndrome	 cardiorrenal,	
refletem	 no	 sucesso	 terapêutico,	 e	 consequentemente	 em	 um	
melhor	prognóstico.	Observa-se	na	rotina	clı́nica,	a	necessidade	
de	se	definir	um	painel	cardiorrenal	que	inclua	preditores	mais	
sensı́veis	para	avaliar	as	fases	iniciais	da	sı́ndrome	cardiorrenal.	
Assim,	 o	 objetivo	 principal	 deste	 trabalho	 é	 identificar	 a	
presença	de	comprometimento	renal	em	cães	com	doença	valvar	
mitral	crônica.	As	avaliações	clı́nicas	incluem	anamnese,	exame	
clı́nico	geral,	mensuração	da	pressão	arterial	 sistólica,	exames	
de	 ecodopplercardiografia,	 eletrocardiografia	 e	 radiografia	
torácica.	 Nas	 avaliações	 laboratoriais	 serão	 realizadas,	
gasometria	 e	 mensuração	 de	 eletrólitos	 sanguı́neos,	
hemograma,	 bioquı́micas	 séricas	 e	 urinárias,	 biomarcadores	
como	o	SMDA	e	o	NT-proBNP-Canino,	além	de	ultrassonografia	
abdominal.	

2016	-	2018	

Parâmetros	clínicos,	hemodinâmicos	e	farmacocinéticos	do	
propofol	em	emulsão	e	nanoemulsão	lipídicas	em	ovinos	
Com	 este	 estudo	 espera-se	 comprovar	 as	 vantagens	
apresentadas	 da	 nanoemulsão	 do	 propofol,	 compararando	 as	
alterações	clínicas,	hemodinâmicas	e	a	cinética	farmacológica	do	
propofol	 em	 duas	 formulações	 (emulsão	 e	 nanoemulsão	
lipídica),	em	ovinos.	
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Quadro 13 - Projetos de pesquisa coordenados entre 2004 e 2019. 

Continuação... 
Período	de	execução	 Título	e	breve	descrição	do	projeto	

2014	-2017	

Suplementação	dietética	com	altos	teores	de	ácidos	graxos	
ômega-3	em	cães	com	endocardiose	valvar	adquirida	
Com	 esse	 estudo	 espera-se	 comprovar	 os	 benefícios	 da	
suplementação	 dietética	 com	 altos	 teores	 de	 ácidos	 graxos	
omega-3	 na	 alimentação	 de	 cães	 com	 doença	 valvar	 mitral,	
considerando	 que	 este	 ácido	 graxo	 possa	 também	 retardar	 a	
progressão	 da	 insuficiência	 cardíaca	 nestes	 cães,	 por	meio	 de	
exames	 clínicos,	 avaliações	 laboratoriais,	 exames	
eletrocardiográficos,	 ecocardiográficos	 e	 mensuração	 da	
pressão	arterial	sistêmica.	

2013	-	2016	

Ação	 de	 um	 novo	 protótipo	 anti-hipertensivo	 (LASSBio-
897)	sobre	o	sistema	cardiovascular	de	gatos	e	identificação	
dos	metabólitos	gerados	
A	 hipertensão	 arterial	 sistêmica	 (HAS)	 é	 um	 dos	 principais	
fatores	de	risco	cardiovascular	e	é	uma	doença	na	maioria	das	
vezes	 de	 detecção	 tardia,	 devido	 à	 sua	 evolução	 lenta	 e	
silenciosa.	 No	 Brasil	 cerca	 de	 5,9%	 dos	 recursos	 pagos	 pelo	
sistema	 único	 de	 saúde	 (SUS)	 destinam-se	 as	 complicações	
resultantes	do	diagnóstico	tardio	da	HAS	ou	da	não	adesão	ao	
tratamento.	 Tanto	 em	 felinos	 como	 no	 homem	 a	 HAS	 é	
caracterizada	 por	 níveis	 elevados	 e	 sustentados	 de	 pressão	
arterial	 (PA).	 Como	 principais	 consequências	 da	 HAS	 temos	
lesões	em	órgãos	importantes,	tais	como	olhos,	cérebro,	rins	e	
coração.	A	fim	de	evitar	a	grande	problemática	gerada	pela	HAS,	
pesquisas	 vem	 sendo	 conduzidas	 em	 busca	 de	 novos	
medicamentos	 capazes	 de	 controlar	 os	 níveis	 da	 PA.	 Foi	
desenvolvido	 um	 protótipo	 a	 fármaco	 (LASSBio-897)	 pelo	
Laboratório	 de	 Substâncias	 Bioativas	 (LASSBio)	 da	
Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro	(UFRJ),	que	demonstrou	
significativa	 atividade	 vasodilatadora	 em	 ratos.	 Para	 a	
comprovação	 da	 eficácia	 dessa	 substância	 são	 necessários	
estudos	 pré-clínicos	 em	 outras	 espécies,	 que	 servirão	 para	
determinação	 da	 farmacocinética	 da	 molécula.	 Para	 isso	 é	
necessária	 a	 administração	 de	 doses	 pré-estabelecidas,	
obedecendo	 ao	 perfil	 toxicológico	 do	 protótipo	 a	 fármaco	 e	
monitoração	 do	 animal,	 sendo	 esta	 realizada	 por	 meio	 de	
análises	 hematológicas,	 avaliação	 da	 função	 renal	 e	 hepática	
com	auxílio	de	análises	bioquímicas	e	monitoração	dos	efeitos	
sobre	 o	 sistema	 cardiovascular	 por	 meio	 da	 realização	 de	
exames	 eletrocardiográfico,	 ecodopplercardiográfico	 e	
mensuração	 da	 pressão	 arterial.	 Além	 disso	 é	 necessária	
identificação	dos	metabólitos	gerados	pelo	protótipo	por	meio	
da	realização	de	cromatografia	líquida	de	alta	eficiência	(CLAE).	
Portanto	espera-se	com	este	projeto	a	comprovação	dos	efeitos	
vasodilatadores	do	LASSBio-897	bem	como	a	identificação	dos	
metabólitos	gerados	após	sua	administração	em	felinos.	
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Quadro 13 - Projetos de pesquisa coordenados entre 2004 e 2019. 

Continuação... 
Período	de	execução	 Título	e	breve	descrição	do	projeto	

2013	–	2018	

Ação	 do	 protótipo	 a	 fármaco	 LASSBio	 294	 sobre	 os	
parâmetros	cardiovasculares	em	modelo	experimental	de	
cardiomiopatia	dilatada	em	coelhos	
A	cardiomiopatia	dilatada	(CMD)	é	definida	como	enfermidade	
do	músculo	 cardíaco	 que	 culmina	 em	 dilatação	 do	 ventrículo	
esquerdo,	ou	ambos,	e	disfunção	contrátil	do	miocárdio,	sendo	a	
fase	clínica	da	doença	caracterizada	por	sinais	de	insuficiência	
cardíaca	congestiva	(ICC),	com	ou	sem	a	presença	de	arritmias.	
O	 tratamento	 envolve	 a	 utilização	 de	 fármacos	 que	 visem	
diminuir	 os	 sinais	 de	 ICC	 e	 as	 arritmias,	 sendo	 os	 diuréticos,	
inotrópicos	positivos,	vasodilatadores	e	antiarrítmicos	os	mais	
utilizados.	 Foi	 desenvolvido	 um	 novo	 protótipo	 a	 fármaco	
(LASSBio	 294)	 capaz	 de	 promover	 efeitos	 vasodilatadores	 e	
inotrópicos	positivos	combinados,	tendo	sido	testado	em	estudo	
pré-clínico	 em	 cães	 saudáveis	 da	 raça	 beagle	 com	 resultados	
promissores.	 Propõem-se	 nesse	 estudo	 verificar	 a	 ação	 do	
protótipo	 a	 fármaco	 LASBio	 294	 sobre	 os	 parâmetros	
cardiovasculares	 de	 coelhos	 com	 CMD	 experimentalmente	
induzida	por	doxorrubicina,	utilizando	como	controle	positivo	o	
pimobendam.	Como	métodos	de	avaliação	da	ação	do	LASSBio	
294	sobre	o	sistema	cardiovascular	de	coelhos	e	monitoração	da	
indução	 da	 CMD,	 serão	 realizados	 os	 seguintes	 exames:	
eletrocardiografia,	 ecoddopplercardiografia,	 mensuração	 da	
pressão	 arterial	 e	 de	 biomarcadores	 de	 função	 cardíaca.	
Encontrando	 resultado	 positivo,	 espera-se	 contribuir	
potencialmente	 para	 a	 ascensão	 do	 LASSBio	 294	 a	 fármaco	
podendo	 esse	 ser	 utilizado	 para	 o	 tratamento	 de	 humanos	 e	
animais,	 enriquecendo	 os	 protocolos	 já	 existentes	 para	
tratamento	 da	 CMD	 e	 consequentemente	 de	 outras	
enfermidades	 cardíacas	 cuja	 via	 final	 seja	 a	 insuficiência	
cardíaca.	

2012	-	2015	

Ação	de	um	novo	protótipo	anti-hipertensivo	(LASSBio	897)	
sobre	o	 sistema	 cardiovascular	de	 cães	 e	 identificação	de	
metabólitos	gerados	
Este	projeto	propõe	identificar	quais	os	metabólitos	produzidos	
com	 o	 uso	 de	 protótipo	 anti-hipertensivo	 (LASSBio	 897)	 por	
meio	de	amostras	de	sangue	e	urina,	determinar	quais	os	efeitos	
dele	sobre	o	sistema	cardiovascular	de	cães	por	meio	de	exames	
ecocardiográficos,	 eletrocardiográficos	 e	 mensuração	 pressão	
arterial	após	a	administração	por	via	parenteral	e	oral	e	avaliar	
possíveis	 alterações	 clínicas	 provocadas	 pelo	 uso	 do	 fármaco,	
nas	duas	vias	de	administração.	
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Quadro 13 - Projetos de pesquisa coordenados entre 2004 e 2019. 

Continuação... 
Período	de	execução	 Título	e	breve	descrição	do	projeto	

2009	-	2012	

Identificação	 de	 metabólitos	 gerados	 por	 um	 novo	
protótipo	a	fármaco	cardiotônico	(LASSBio	294)	e	sua	ação	
sobre	o	sistema	cardiovascular	de	cães	
O	efeito	 inotrópico	positivo	do	LASSBio	294	foi	comprovado	a	
partir	de	estimulação	elétrica	de	tecido	cardíaco	de	ratos,	onde	
as	fibras	de	átrio,	de	músculos	papilares	e	de	ventrículos	foram	
isoladas,	tratadas	com	diferentes	concentrações	do	LASSBio	294	
e	 monitoradas	 antes	 e	 após	 o	 tratamento,	 observando	 um	
significativo	 incremento	 na	 contração	 desses	 tecidos	 após	 a	
perfusão	com	o	composto	sem	causar	alterações	de	condução	e	
nem	 arritmias.	 Face	 ao	 atraente	 perfil	 farmacológico	
identificado	para	este	autêntico	protótipo	cardioativo,	realizou-
se	 uma	 investigação	 preliminar	 de	 seu	 perfil	 toxicológico,	 em	
ratos	 e	 em	 cães.	 A	 monitoração	 do	 sistema	 cardiovascular	
requer	 exames	 complementares	 de	 diagnóstico	 como	
ecodopplercardiografia,	 eletrocardiografia	 e	 mensuração	 da	
pressão	sanguínea	Diante	do	exposto,	é	de	extrema	importância	
a	 realização	 desse	 projeto,	 pois	 permitirá	 continuar	 o	
desenvolvimento	 de	 um	 novo	 medicamento,	 que	 poderá	
melhorar	as	condições	clínicas	e	aumentar	a	sobrevida	tanto	de	
pequenos	animais	como	de	pessoas	que	possuem	insuficiência	
cardíaca,	uma	vez	que	o	cão	é	um	modelo	experimental	para	o	
estudo	 da	 insuficiência	 cardíaca	 congestiva	 humana.	 Este	
projeto	objetiva	determinar	quais	metabólitos	 são	produzidos	
com	o	uso	do	LASSBio	294	e	monitorar	o	sistema	cardiovascular	
por	 meio	 de	 exames	 ecocardiográficos,	 eletrocardiográficos	 e	
pressão	 arterial	 após	 a	 administração	 de	 três	 concentrações	
diferentes	desse	fármaco	cardiotônico.	

2008	-	2009	

Alterações	 cardiovasculares	 decorrentes	 do	 uso	 de	
esteróides	anabolizantes	em	cães	
Muito	se	discute	sobre	o	uso	de	suplementos	e	complementos	
vitamínicos,	 os	 chamados	 anabolizantes,	 e	 seus	 efeitos.	 de	
acordo	com	a	 literatura	consultada	esses	efeitos	não	 tem	sido	
estudados	 em	 cães.	 Diante	 disto,	 o	 presente	 projeto	 propôs	
observar	se	tais	alterações	cardiovasculares	se	repetem	no	cão,	
a	fim	de	esclarecer	os	potenciais	riscos	para	a	espécie	bem	como	
determinar	 se	 o	 mesmo	 poderia	 consolidar-se	 como	 modelo	
experimental	 para	 o	 estudo	 da	 fisiopatogenia	 dos	 esteróides	
anabolizantes	indiscriminadamente	utilizados	pelo	homem.	
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Quadro 13 - Projetos de pesquisa coordenados entre 2004 e 2019. 

Continuação... 
Período	de	execução	 Título	e	breve	descrição	do	projeto	

2007	-	2009	

Avaliações	ecodopplercardiográficas,	eletrocardiográficas,	
radiográficas	 e	 da	 pressão	 arterial	 de	 cães	 obesos	
submetidos	a	dois	programas	de	perda	de	peso	
A	obesidade	é	uma	condição	mórbida	de	ocorrência	comum	na	
prática	veterinária,	estando	geralmente	associada	à	redução	do	
tempo	e	da	qualidade	de	vida	dos	animais	de	companhia.	Esse	
fator,	 unido	 à	 regularidade	 com	 que	 é	 observada,	 faz	 da	
obesidade,	atualmente,	a	forma	mais	importante	de	doença	do	
metabolismo	em	cães,	podendo	provocar	 sérios	problemas	de	
saúde,	 dentre	 eles	 os	 distúrbios	 cardiovasculares.	 O	 presente	
trabalho	 realizou	 avaliações	 ecodopplercardiográfica,	
eletrocardiográfica	computadorizada,	radiográfica	e	de	pressão	
arterial	em	cães	submetidos	a	um	programa	de	ganho	de	peso	
até	 atingir	 a	 obesidade	 e,	 em	 seguida,	 submetidos	 a	 dois	
programas	de	correção	da	obesidade.	Com	esse	estudo	esperou-
se	 avaliar	 algumas	 das	 possíveis	 alterações	 estruturais	 e	
funcionais	cardíacas	consequentes	ao	ganho	de	peso,	seguido	de	
perda	 de	 peso,	 para	 estabelecer	 os	 reais	 riscos	 da	 obesidade	
para	o	sistema	cardíaco	na	espécie	canina.	

2006	-	2008	

Avaliações	 ecodopplercardiográfica,	 eletrocardiográfica	
computadorizada,	 radiográfica	 e	 morfométrica	 de	 cães	
adultos	clinicamente	saudáveis	da	raça	Bulldog	Inglês	
Diferentemente	das	demais	raças,	o	Bulldog	Inglês	apresenta	um	
padrão	 abaulado	 de	 conformação	 do	 tórax.	 Essa	 notória	
característica	associada	à	predisposição	de	acentuado	acúmulo	
de	 tecido	 adiposo	 sobre	 o	 arco	 costal,	 dificulta	 ainda	 mais	 o	
acesso	 dos	 principais	 meios	 de	 diagnóstico	 por	 imagem	 ao	
coração.	 No	 presente	 trabalho	 realizou-se	 avaliações	
ecodopplercardiográfica,	eletrocardiográfica	computadorizada,	
radiográfica	 e	morfométrica	 em	 30	 cães	 adultos	 clinicamente	
saudáveis	da	raça	Bulldog	Inglês,	provenientes	do	canil	MACM	
Kennels	localizado	no	município	de	Goiânia/Goiás.	Pela	ausência	
de	 estudos	 específicos	 quanto	 à	 avaliação	morfofisiológica	 do	
aparelho	cardiovascular	de	cães	hígidos	da	raça	Bulldog	Inglês,	
esperou-se	com	essa	experimentação	estabelecer	parâmetros	de	
normalidade	 da	 função	 cardíaca	 para	 a	 raça	 para,	
posteriormente,	 utilizá-los	 como	 forma	 de	 diagnosticar	 a	 real	
incidência	de	cardiopatias.	

2005	-	2007	

Avaliações	Eletrocardiográfica,	Clínica	e	Anestésica	do	uso	
do	tramadol	na	anestesia	pelo	propofol-halotano	em	gatos	
O	 objetivo	 deste	 estudo	 foi	 avaliar	 parâmetros	 clínicos	 e	
eletrocardiográficos	 em	 felinos	 medicados	 com	 tramadol	 e	
anestesiados	com	propofol	e	halotano.	
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Quadro 13 - Projetos de pesquisa coordenados entre 2004 e 2019. 

Continuação... 
Período	de	execução	 Título	e	breve	descrição	do	projeto	

2005	-	2006	

Efeitos	 da	 obesidade	 sobre	 os	 parâmetros	 clínicos,	
radiográficos	e	eletrocardiográficos	em	cães	
Esse	estudo	avaliou	algumas	das	possíveis	alterações	estruturais	
e	 funcionais	 cardíacas	 decorrentes	 da	 correção	 da	 obesidade	
canina.	Cães	obesos	foram	submetidos	à	dieta	hipocalórica	a	fim	
de	retornarem	ao	seu	peso	ideal,	e	foram	avaliados	sob	o	ponto	
de	 vista	 clínico,	 radiográfico,	 eletrocardiográfico	 enquanto	
obesos,	e	após	a	perda	de	peso.	

2004	-	2004	

Frequência	de	enteroparasitas	de	cães	e	gatos	do	munícipio	
de	Goiânia,	Goiás,	no	ano	de	2004	
Em	medicina	veterinária,	o	exame	das	 fezes	tem	demonstrado	
ser	 o	 método	 mais	 prático,	 de	 baixo	 custo	 e	 eficiente	 para	 o	
diagnóstico	 das	 enteroparasitoses.	 O	 objetivo	 foi	 estimar	 a	
freqüência	 de	 enteroparasitas	 em	 cães	 e	 gatos	 da	 cidade	 de	
Goiânia,	 atendidos	 no	 ano	 de	 2004,	 por	 meio	 do	 exame	
parasitológico	de	 fezes,	utilizando	material	proveniente	de	42	
estabelecimentos	veterinários	da	cidade	de	Goiânia,	analisados	
em	cinco	laboratórios	da	capital.	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
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Quadro 14 - Participação em projetos de pesquisa como colaboradora, entre os 
anos de 2004 e 2019 

Data	de	início	 Título	do	Projeto	

2019	
Estudo	 retrospectivo	 das	 afecções	 neurológicas	 nos	 animais	
atendidos	no	HV/UFG	2010	a	2018	

2019	
Aspectos	epidemiológicos	e	etiológicos	da	síndrome	da	hiperestesia	
felina	

2019	
Padronização	 e	 efeitos	 da	 anestesia	 geral	 sobre	 variáveis	
ecodopplercardiográficas	em	ovinos	da	raça	Dorper	

2017	
Influência	do	tramadol	sobre	a	resposta	inflamatória,	lesão	pulmonar	
aguda	e	variáveis	ecocardiográficas	em	ratos	com	sepse	induzida	

2016	 Padronização	e	avaliação	de	 técnicas	de	anestesia	e	analgesia	para	
cirurgia	ortopédica	experimental	em	ovelhas	

2015	
Avaliação	da	circulação	retrobulbar	de	coelhos	hígidos	tratados	com	
citrato	de	sildenafil	

2012	
Atividade	 antioxidante	 do	 extrato	 da	 casca	 do	 pequi	 (caryocar	
brasiliense)	 na	 cardiomiopatia	 dilatada	 induzida	por	doxorrubicina	
em	ratos	

2011	
Uso	 da	 música	 para	 cães	 em	 procedimentos	 pré-operatórios	
odontológicos	

2011	
Efeitos	 cardiorrespiratórios	 da	 anestesia	 epidural	 segmentar	 com	
soluções	 hiperbáricas	 de	 lidocaína,	 bupivacaína,	morfina	 e	 fentanil	
em	cães	

2008	
Efeitos	 cardiorrespiratórios	 e	 analgésicos	 da	 administração	
intravenosa	ou	intramuscular	de	tramadol	em	eqüinos	

2008	
Anestesia	segmentar	subaracnóidea	com	bupivacaína,	ropivacaína	ou	
levobupivacaína	 hiperbáricas	 para	 laparotomia	 pelo	 flanco	 em	
eqüinos:	estudo	comparativo	

2008	 Avaliação	 clínica,	 tomográfica,	 ultra-sonográfica	 e	 laboratorial	 de	
cães	obesos	submetidos	a	dois	programas	de	perda	de	peso	

2008	 Goniometria	em	cães	da	raça	Rottweiler	

2007	
Manejo	 populacional	 dos	 macacos	 prego	 (Cebus	 libidinosus	 Spix,	
1823)	no	Bosque	Auguste-Saint-Hilaire	 -	Campus	Samambaia/UFG,	
Goiânia-GO	

2005	
Emprego	do	sistema	de	aquecimento	de	fluidos	(SAF)	no	controle	da	
hipotermia	pré-operatória	em	caes	(Cannis	familiaris)	

2004	
Caracterização	 morfométrica	 e	 quantitativa	 dos	 neuronios	
ganglionares	atriais	da	faixa	intercaval	de	cães	com	
cardiomiopatia	chagásica	experimental	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
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Gestão Acadêmica 
 

“Quem quiser ser líder deve ser primeiro servo. Se você quiser 
liderar, deve servir.” 

 
Jesus Cristo 
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7. Coordenação de cursos ou programas de graduação ou pós-
graduação 
 

As oportunidades de coordenação são sempre desafiadoras e 

começaram bem cedo. A EV possuía um histórico de um curso de 

especialização em clínica e cirurgia de pequenos animais, há muitos anos 

desativado, quando ingressei como docente. Em 2004, era premente a 

criação de um programa de residência, sendo assim, fui designada para 

compor uma comissão para reativação do curso de especialização em 

clínica médica e cirúrgica que, ao longo das discussões, foi tomando o 

formato do almejado curso de especialização em residência médico 

veterinária. Quando o curso foi criado, em 2006, por meio da Resolução 

CEPEC 772/2006, era sob a forma de especialização, em regime anual, 

com carga horária de 2.712 horas. A primeira coordenadora foi a Profa. 

Maria Clorinda Soares Fioravanti e eu a auxiliei na vice coordenação.  

Foi um período desafiador, pois o programa era pequeno, 

contemplava apenas as áreas de clínica e cirurgia de pequenos e grandes 

animais, ainda não havia reconhecimento pelo MEC, não havia bolsas 

para os estudantes, que fizeram todo o curso de forma voluntária, e eram 

apenas seis residentes. Em 2007, assumi a coordenação do programa, e 

começamos a conseguir algumas bolsas por meio da PROAD (Pró Reitoria 

de Administração) e colaboração de empresas privadas que eram 

parceiras nossas e do Hospital Veterinário. Assim, o curso foi crescendo, 

em áreas e número de candidatos. Em 2007 eram sete residentes, em 

2008, 10 residentes, as áreas foram ampliando, já tínhamos clínica e 

cirurgia de pequenos e grandes animais, anatomia patológica e 

diagnóstico por imagem. Começamos então o trabalho de reconhecimento 

do curso pelo MEC, já que a Portaria interministerial MEC/MS Nº 1.077, 

DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009 criava a Residência Multiprofissional 

em Saúde e a Residência em Área Profissional da Saúde, e instituía o 

Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em 

Área Profissional da Saúde e a Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde, abrangendo a Medicina Veterinária. Assim, 
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por meio da resolução CEPEC 1080/2012, foi aprovado o novo 

Regulamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização 

em Residência Médico-Veterinária, da Escola de Veterinária e Zootecnia, 

agora reconhecido pelo MEC, com dois anos de duração, perfazendo 

5.280 horas. Fui coordenadora do curso até 2011, inicialmente junto com 

a Profa. Maria Clorinda Soares Fioravanti e posteriormente com o Prof. 

Juan Carlos Duque Moreno, que me sucedeu ao fim da vigência do 

mandato e, de lá para cá, muita coisa evoluiu. Hoje o curso contempla 

oito programas (Clínica e cirurgia de pequenos animais; Clínica e cirurgia 

de grandes animais; Anestesiologia e medicina de emergência; 

Diagnóstico por imagem; Patologia clínica, Toxicologia; Sanidade animal 

e Patologia animal), são 28 vagas, 5.760 horas, distribuídas em dois anos. 

Sinto-me extremamente grata e realizada de ter participado da 

concepção deste programa e convicta de que todo o trabalho valeu a pena, 

quando vejo que, até o momento, já foram formados 140 profissionais, 

com ampla inserção no mercado de trabalho, alta qualidade técnica e, 

por isso, bastante disputados pelas clínicas e hospitais de nossa região. 

Ainda, muitos continuaram seus estudos em programas stricto sensu, 

tanto na EVZ quanto em outras universidades do país e do exterior. 

Em 2014, quando os professores, e grandes amigos, Marcos 

Barcelos Café e Adilson Donizeti Damasceno assumiram a direção da 

EVZ, fui convidada a ocupar o cargo de Coordenadora do curso de 

Medicina Veterinária. Foi um misto de medo, encantamento, alegria, 

entusiasmo. Os sentimentos se confundiam por dois motivos em especial: 

eu estava me preparando para sair para pós doutorado e, assumir esta 

responsabilidade com certeza adiaria estes planos; como já dever ter se 

tornado evidente à leitura deste memorial, eu sou apaixonada pela 

graduação e, poder contribuir de forma tão ampla, sob a regência de dois 

professores que tanto estimo e admiro, parecia um presente irrecusável. 

Jamais esquecerei do prof. Café quando disse “Rose, é fato que, 

pelo seu perfil, você será coordenadora do curso. Se não agora, em outro 

momento”. Aquilo foi decisivo para mim, pois compor uma equipe com 

eles era, à minha leitura, sensacional! 
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Então me tornei Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária, 

um dos trabalhos mais árduos e gratificantes que já vivenciei. A primeira 

turma do curso de Medicina Veterinária iniciou em 1963, hoje temos 578 

estudantes matriculados, tendo duas entradas de 51 discentes por 

semestre. Assim, durante o meu período na Coordenação, acompanhei 

diretamente a formatura de 404 alunos e pude trabalhar com um 

universo de mais de 1.000. 

A fim de não perder completamente os contatos que já havia feito, 

acordei com a direção que faria um estágio pós doutoral de um mês no 

Royal Veterinary College, em Londres, sob a orientação do Prof. Adrian 

Boswood. Lá, tive a rica oportunidade de acompanhar o delineamento de 

estudos importantes para a cardiologia veterinária, tais como o estudo 

EPIC (Evaluation of Pimobendan in dogs with Cardiomegaly), além dos 

ensaios do prof. Jonathan Elliott sobre hipertensão em felinos. Foi um 

importante ensaio pessoal para a decisão futura de onde, quando e como 

cursar um pós doutorado pleno. 

Na coordenação, os desafios foram vários, desde conhecer a 

legislação e resoluções vigentes, atender de forma personalizada cada 

estudante, compreender as fragilidades de cada componente curricular, 

fazer gestão do espaço físico, mediar conflitos entre alunos, entre 

professores e entre professores e alunos. 

Adicionalmente, a UFG passava por uma transição de sistema 

acadêmico, assim, precisei aprender a trabalhar no sistema atual, 

chamado SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas). Como toda transição, o sistema inicialmente era instável, 

demandou realização de reuniões com o quadro docente para pacificar os 

ânimos e aderir à nova ferramenta, e treinamento com os estudantes 

também, que precisavam aprender desde a matrícula até as novas 

funcionalidades do sistema. Semestralmente as ofertas de turma eram 

manuais, totalizando, em média 140 turmas regulares, além da oferta 

das turmas especiais dos períodos de verão e inverno. 

Neste período, fui responsável pela inscrição, orientação e 

acompanhamento dos estudantes durante o ENADE de 2016, colaborei 
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para a manutenção das cinco estrelas do nosso curso no Guia do 

Estudante, da Editora Abril, construí um modelo piloto de 

acompanhamento de egressos, que havia sido apontado como essencial 

em visita avaliativa do INEP/MEC e, junto com a minha grande parceira, 

coordenadora do curso de zootecnia, profa. Heloísa Helena de Carvalho 

Mello, construímos um espaço itinerante para visitação de estudantes do 

ensino médio durante o evento Espaço das Profissões da UFG, 

completamente novo e próximo à realidade acadêmica do curso. 

Além disso, coordenamos a participação, por meio das ações do 

Conselho Federal de Medicina Veterinária, do projeto “Estratégias de 

Ensino-Aprendizagem: Desenvolvimento das Competências 

Humanísticas”, momento em que pudemos inserir e experimentar vários 

modelos diferentes, tanto para ministrar conteúdos quanto para realizar 

avaliações. 

Como Coordenadora também presidia o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), o que me ajudou muito a ampliar a visão de projeto 

pedagógico, interdisciplinaridade e interprofissionalidade. 

Adicionalmente, passei a frequentar as Câmaras superiores 

(Câmara Regional e Câmara Superior de Graduação do Conselho de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura – CEPEC). Nelas, pude ter uma 

visão mais ampla da graduação na UFG, colaborando com a elaboração 

do calendário acadêmico, a análise dos processos contra exclusão e 

análise dos projetos pedagógicos de vários cursos. 

Além das atividades claramente inerentes à função, os desafios 

relacionados à presença de estudantes com deficiências físicas ou 

intelectuais, estudantes com altas habilidades, com transtorno do 

espectro autista, desordens psicológicas ou psiquiátricas, o contato 

direto com seus pais, responsáveis ou mesmo cônjuges, trouxe uma 

experiência não antes imaginada, incrementou a habilidade para 

resolução de conflitos, encontro de soluções e manejo de situações de 

crise. 

As diversas demandas inerentes a esta atividade me fizeram 

perceber que muitas das minhas respostas, de cunho mais psicológico 
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ou emocional, eram muitas vezes definidas de forma intuitiva. Com o 

intuito de aprimorar-me tecnicamente, decidi fazer o curso de coaching, 

que ampliou em muito o meu olhar sobre as relações interpessoais, a 

liderança, a empatia, as demandas e as angústias pessoais dos 

estudantes e, por fim, sobre mim mesma. 

Foi durante o meu período na coordenação do curso que a EVZ 

perdeu um estudante, num acidente no setor de confinamento da EVZ. 

Sem dúvida um dos momentos mais duros da história da própria UFG. 

Atravessar este período, auxiliar os colegas da turma e professores, 

acompanhar os meninos no atendimento psicológico, nos trâmites 

processuais administrativos e criminais, e ter sido inserida no seio da 

família deste garoto, como se dela já fizesse parte, com um carinho e 

deferência que, até hoje me pergunto se realmente alcancei este 

merecimento, sem dúvida foram transformadores, tanto para a 

continuidade da minha jornada docente, quanto para a vida. 

Com certeza toda essa experiência me deu alicerce para assumir a 

pasta da Diretoria de Desenvolvimento Acadêmico na atual gestão 

superior, assunto que abordarei no capítulo sobre cargos 

administrativos. 

Publicamente agradeço aos gestores da EVZ, em especial os ex-

diretores e vice-diretores (profs. Eurípedes Laurindo Lopes, Eugênio 

Gonçalves Araújo, Marcos Barcellos Café e Adilson Donizeti Damasceno) 

pela oportunidade e confiança depositada em diferentes momentos da 

minha trajetória acadêmica, sempre me incentivando e, ao mesmo tempo, 

deixando-me livre para inserir ideias, projetos, ações que ia considerando 

pertinentes e factíveis em cada uma destas etapas. Agradeço ainda, à 

minha vice, Profa. Ana Paula Iglesias Santin, pela delicadeza e serenidade 

com que sempre me auxiliou nesta tarefa. 

  



Memorial – Rosângela de Oliveira Alves Carvalho  

 

89 

8. Participação em bancas de concursos, de mestrado ou de 
doutorado 

 

Participar de bancas sempre foi uma tarefa muito agradável para 

mim. Este é um momento de contribuição, aprendizado, fechamentos de 

ciclos, confraternização. Por isso, receber convites para participação 

sempre foram uma grande alegria e honra. 

Gostaria de registrar que fiquei extremamente emocionada ao ser 

convidada, para estréia em bancas de mestrado e doutorado, pelos meus 

ex-professores da FCAV/Unesp, tão logo ingressei na UFG, em 2004. A 

defesa de dissertação era sob a orientação da Profa. Marileda Carvalho e 

a tese de doutorado sob a orientação do Prof. Newton Nunes. Ambos 

haviam participado ativa e diariamente dos meus dias em Jaboticabal e, 

ao vê-los referendando meu nome para contribuir nestas defesas, 

demonstrou muita confiança no meu trabalho. 

Durante a participação em várias bancas de mestrado e doutorado 

não é raro surgirem novas ideias, projetos e parcerias para futuras 

execuções. 

Considero um grande desafio nessa atividade, a participação em 

bancas de concurso para preenchimento de vaga de professor na carreira 

do magistério superior. É um momento em que a instituição deposita 

muita confiança no nosso trabalho e, ao mesmo tempo, é um momento 

de muita responsabilidade pois, além de estarmos definindo um novo 

colega para o quadro docente, estamos também definindo os rumos das 

vidas dos candidatos participantes. Sou muito grata às instituições que 

me fizeram este tipo de convite, pela oportunidade e deferência. Aqui 

destaco a UFMG, UnB, UFU, UEG e a UFG. 

Ainda, fato que atualmente me emociona bastante, é gratificante 

assistir aos meus ex-alunos logrando êxito e se tornando docentes, por 

meio destes concursos, sempre tão concorridos, árduos e exaustivos. 

Todas as bancas que participei estão discriminadas nos quadros 

15-21. 

 
Quadro 15 - Participação em bancas de Mestrado entre 2004 e 2019. 
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1. 	
Champion,	 T.;	 Carvalho,	 R.O.A.;	 Freitas,	 G.C.;	 Gonçalves,	 G.F.	 Participação	 em	
banca	 de	 Monique	 Machado	 Louredo	 Teles	 Bombardelli.	 Acurácia	 do	
eletrocardiograma	no	diagnóstico	de	sobrecargas	ventriculares	em	cães,	2019	
(PPG	Saúde,	Bem	estar	e	Produção	Animal	Sustentável)	Universidade	Federal	da	
Fronteira	Sul	

2. 	
Champion,	 T.;	 Carvalho,	 R.O.A.;	 Freitas,	 G.C.;	 Gonçalves,	 G.F.	 Participação	 em	
banca	de	 Júlio	Cezar	 Juk	Fischborn.	Efeitos	da	dexmedetomidina	na	avaliação	
eletrocardiográfica	ambulatorial	(Holter-24	horas)	em	gatos	domésticos,	2019	
(PPG	Saúde,	Bem	estar	e	Produção	Animal	Sustentável)	Universidade	Federal	da	
Fronteira	Sul	

3. 	
Franco,	L.G.;	Carvalho,	R.O.A.;	Almeida,	R.M.	Participação	em	banca	de	Janainne	
Hilbig	Gomes.	Segurança	e	eficácia	da	dexmedetomidina	em	ovinos,	2019	(PPG	
Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

4. 	
Camacho,	Aparecido	Antonio;	Sousa,	Marlos	Gonçalves;	Carvalho,	R.O.A.	
Participação	 em	 banca	 de	 Michelli	 Fenerich.	 Avaliação	 ecocardiográfica	 da	
função	 do	 ventrículo	 direito	 de	 cães	 da	 raça	 boxer	 com	 cardiomiopatia	
arritmogênica	do	ventrículo	direito:	estudo	caso-controle,	2018	(Programa	de	
Pós	Graduação	em	Medicina	Veterinária)	Unesp-	Jaboticabal	

5. 	
Camacho,	Aparecido	Antonio;	Sousa,	Marlos	Gonçalves;	Carvalho,	R.O.A.	
Participação	 em	 banca	 de	 Bruno	 Cristian	 Rodrigues.	 Teste	 de	 estresse	 com	
dobutamina	em	cães	com	doença	degenerativa	valvar	mitral,	2018	(Programa	de	
Pós	Graduação	em	Medicina	Veterinária)	Unesp-	Jaboticabal	

6. 	
Damasceno,	A.D.;	Carvalho,	R.O.A.;	Souza,	M.B.L.D.		
Participação	em	banca	de	Gladsthon	Divino	de	Sousa	Filho,	2018	(PPG	Ciência	
Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

7. 	
Sousa,	Marlos	Gonçalves;	Paulino	Junior,	D.;	Carvalho,	R.O.A.		
Participação	em	banca	de	 Jaislane	Bastos	Braz.	Avaliação	 ecocardiográfica	do	
ventrículo	direito	de	 cães	 com	hipertensão	pulmonar	pré	 e	pós-capilar,	 2017	
(Programa	de	Pós	Graduação	em	Medicina	Veterinária)	Unesp-	Jaboticabal	

8. 	
Fioravanti,	 Maria	 Clorinda	 Soares;	 Castro,	 M.	 C.	 N.	 E.;	 Carvalho,	 R.O.A.	
Participação	 em	 banca	 de	 Layla	 Lívia	 de	 Queiroz.	 Abordagem	Diagnóstica	 de	
Cães	 com	Doença	Renal	 Crônica	 e	 terapêutica	 da	 hiperfosfatemia,	 2015	 (PPG	
Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

9. 	
Carvalho,	R.O.A.;	Tarraga,	K.	M.;	Damasceno,	A.	D.		
Participação	em	banca	de	Marcelo	Borges	dos	Santos	Junior.	Ação	de	um	novo	
protótipo	 anti-hipertensivo	 (LASSBio-897)	 sobre	 o	 sistema	 cardiovascular	 de	
gatos,	2015	(PPG	Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

10. 	
Oliveira,	F.	A.;	Celes,	M.	R.	N.;	Carvalho,	R.O.A.	
Participação	 em	 banca	 de	 Janaína	 Moreira	 Lacerda	 da	 Silva.	 Avaliação	 de	
macrófagos,	 linfócitos	 T	 CD8,	 granzima	 B	 e	 fibrose	 miocárdica	 em	 idosos	
autopsiados	portadores	de	cardiopatia	chagásica	crônica,	2015	(PPG	Medicina	
Tropical)	Universidade	Federal	de	Goiás.	

11. 	
Cunha,	Paulo	Henrique	Jorge	da;	Sant’ana,	F.	J.	F.;	Carvalho,	R.O.A.	
Participação	 em	banca	de	Milenna	Karoline	Fernandes	Rodrigues.	 Eficácia	do	
tratamento	 com	 tiossulfato	 de	 sódio	 em	 bovinos	 Nelore	 intoxicados	
experimentalmente	 pela	 erva-de-rato	 (P.	 marcgravii).,	 2015	 (PPG	 Ciência	
Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

12. 	
Carvalho,	R.O.A.;	Borges,	N.	C.;	Veado,	Júlio	Cesar	Cambraia		
Participação	 em	 banca	 de	 Nathália	 Bragato.	 Ultrassonografia	 em	 modo	 B	 e	
Doppler	 para	 avaliação	 da	 agressão	 renal	 aguda,	 2015	 (PPG	 Ciência	 Animal)	
Universidade	Federal	de	Goiás	

Quadro 15 - Participação em bancas de Mestrado entre 2004 e 
2019.Continuação... 
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13. 	
Duque,	Juan	Carlos;	Carvalho,	R.O.A.;	Farias,	Anderson	
Participação	em	banca	de	Sandro	de	Melo	Braga.	Avaliação	cardiorrespiratória	e	
ecocardiográfica	 de	 equinos	 sedados	 com	 xilazina	 e	 detomidina,	 2014	 (PPG	
Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

14. 	
Camacho,	Aparecido	Antonio;	Sousa,	Marlos	Gonçalves;	Carvalho,	R.O.A.	
Participação	em	banca	de	Fabrício	Andrade	Marinho.	Função	cardíaca	em	cães	
com	 Diabetes	 mellitus,	 2013	 (Programa	 de	 Pós	 Graduação	 em	 Medicina	
Veterinária)	Unesp-	Jaboticabal	

15. 	
Duque,	Juan	Carlos;	Oliveira	Alves,	R.;	Nunes,	Newton	
Participação	em	banca	de	Gabriel	Costa	Jacobina.	Avaliação	eletrocardiográfica	
ambulatorial	24	horas	(Holter)	durante	o	período	perioperatório	em	cães,	2012	
(PPG	Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

16. 	
Rocha,	M.	L.;	Carvalho,	R.O.A.;	Gil,	E.	S.	
Participação	em	banca	de	Milton	Junio	Candido	Bernardes.	Efeito	hipotensor	de	
Apidosperma	subincanum	mart.	Em	ratos	e	seu	mecanismo	de	vasodilatação	em	
artérias	 isoladas,	 2012	 (Pós	 graduação	 em	 Ciências	 Farmacêuticas)	
Universidade	Federal	de	Goiás	

17. 	
Lima,	E.M.M.;	Alves,	Rosângela	O.;	Pereira	Neto,	G.	B.		
Participação	 em	 banca	 de	 Cinthia	 Beatriz	 da	 Silva	 Dumont.	 Determinação	 de	
parâmetros	eletrocardiográficos,	hidroeletrolíticos	e	de	equilíbrio	ácido	base	em	
equinos	puro	sangue	árabe	submetidos	a	exercício	de	enduro,	2011	(PPGSaúde	
Animal)	Universidade	de	Brasília	

18. 	
Silva,	Olízio	Claudino	da;	Carvalho,	R.O.A.;	Cardoso,	J.L.		
Participação	 em	 banca	 de	 Greyciele	 Rodrigues	 de	 Almeida.	 Isolamento	 de	
Staphylococcus	 spp.	 multirresistentes	 da	 pele	 de	 cães	 saudáveis	 e	 com	
piodermite,	2011	(PPG	Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

19. 	
Cunha,	L.	C.;	Bara,	M.T.F.;	Oliveira	Alves,	R.		
Participação	em	banca	de	Liuba	Laxor	Pucci.	Avaliação	da	toxicidade	oral	aguda	
e	das	atividades	diurética	e	antioxidante	da	Rudgea	Virbunoides	(Cham.)	Benth	
(Congonha	de	Bugre),	2009	(PPG	Ciências	Farmacêuticas)	Universidade	Federal	
de	Goiás	

20. 	
Silva,	Luiz	Antonio	Franco	da;	Oliveira	Alves,	R.;	Valadão,	Carlos	A.A.	
Participação	 em	 banca	 de	 Leandro	 Guimarães	 Franco.	 Avaliação	
eletrocardiográfica	 ecocardiográfica	 e	 de	 marcadores	 bioquímicos	 em	 cães	
anestesiados	 com	 cetamina-s	 em	 diferentes	 associações,	 2008.	 (PPG	 Ciência	
Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

21. 	
Araújo,	Eugênio	Goncalves	de;	Canola,	 J.	C.;	Oliveira	Alves,	R.	Participação	em	
banca	 de	 Rogério	 Oliveira	 Costa.	Avaliação	 ultra-sonográfica	 e	 histológica	 de	
fígado	de	cadelas	submetidas	a	programas	de	ganho	e	perda	de	peso,	2008	(PPG	
Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

22. 	
Oliveira	Alves,	R.;	Veado,	Júlio	Cesar	Cambraia;	Fioravanti,	Maria	Clorinda	Soares	
Participação	em	banca	de	Renata	Pereira	Ferreira.	Função	Renal	de	cães	adultos	
sadios	 alimentados	 com	 níveis	 crescentes	 de	 proteína,	 2006	 (PPG	 Ciência	
Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

23. 	
Oliveira,	 Eugênio	 Gonçalves	 de;	 Mata,	 José	 Roberto	 da;	 Oliveira	 Alves,	 R.	
Participação	 em	 banca	 de	 Liliana	 Borges	 de	 Menezes.	 Caracterização	
Morfométrica	 e	 Quantitativa	 dos	 Neurônios	 Ganglionares	 Atriais	 da	 Faixa	
Intercaval	de	Cães	com	Cardiomiopatia	Chagásica	Experimental,	2005	(Ciência	
Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	
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24. 	
Camacho,	 Aparecido	 Antonio;	 Oliveira	 Alves,	 R.;	 Carciofi,	 Aulus	 Cavalieri	
Participação	 em	banca	 de	Gláucia	 Bueno	Pereira	Neto.	 Estudo	 dos	 Efeitos	 da	
Correção	 da	 Obesidade	 sobre	 os	 Parâmetros	 Ecocardiográficos,	
Eletrocardiográficos,	 Radiográficos	 e	 da	 Pressão	 Arterial	 em	 Cães,	 2005	
(Programa	de	Pós	Graduação	em	Medicina	Veterinária)	FCAV/Unesp	

25. 	
Araújo,	Roberto	Baracat	de;	Tôrres,	R.C.S.;	Veado,	Júlio	Cesar	Cambraia;	Muzzi,	
R.A.L.;	 Oliveira	 Alves,	 R.	 Participação	 em	 banca	 de	 Euler	 Fraga	 Silva.	 Índices	
ecoDopplercardiográficos	 de	 função	 ventricular	 esquerda	 em	 cães	 das	 raças	
Boxer	 e	 Schnauzer	miniatura,	 2005	 (PPG	Medicina	Veterinária)	Universidade	
Federal	de	Minas	Gerais	

26. 	
Oliveira	Alves,	R.;	Amaral,	Luiz	Augusto	do;	Carvalho,	Marileda	Bonafim	
Participação	 em	 banca	 de	 Camilla	 Panizza	 de	 Camargo.	 Aspectos	 clínicos	 e	
epidemiológicos	 de	 urolitíases	 em	 cães	 e	 gatos	 assistidos	 pelo	 serviço	 de	
nefrologia	e	urologia	da	Unesp	de	Jaboticabal,	2004	(Programa	de	Pós	Graduação	
em	Medicina	Veterinária)	FCAV/Unesp	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
Quadro 16- Participação em bancas de Doutorado entre 2004 e 2019 

1. 	
Farias,	 M.R.;	 Junior,	 P.V.M.;	 Froes,	 T.R.;	 Carvalho,	 R.O.A.;	 Muzzi,	 R.A.L.	
Participação	 em	 banca	 de	 Ana	 Paula	 Sarraff	 Lopes.	 Assessment	 of	 left	 atrial	
function	using	tissue	mitral	annular	displacement	 in	health	and	chronic	mitral	
valve	disease	dogs,	2019	(PPG	Ciência	Animal)	PUC	Paraná		

2. 	
Fioravanti,	 M.C.S.;	 Silva,	 L.S.;	 Naguetini,	 A.V.;	 Carvalho,	 R.O.A.;	 Martins,	 D.B.	
Participação	em	banca	de	Layla	Livia	de	Queiroz.	Fatores	clínicos	e	laboratoriais	
discriminantes	nos	diferentes	estádios	da	doença	renal	crônica	em	cães,	2019	
(PPG	Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

3. 	
Takahira,	R.	K.;	Lopes,	R.	S.;	Schmidt,	E.	M.	S.;	Pellegrino,	A.;	Carvalho,	R.O.A.	
Participação	 em	 banca	 de	 Pedrita	 Carvalho	 Ferreira	 Assunção.	
Tromboelastometria	(ROTEM)	em	Gatos	da	Raça	Maine	Coon	Portadores	e	não	
portadores	da	mutação	(A31P)	no	gene,	2019.	FMVZ-UNESP-Botucatu	SP	

4. 	
Camacho,	Aparecido	Antonio;	Oliveira	Alves,	R.;	Tárraga,	K.M.;	Santana,	A.E.;	de	
Nardi,	A.B.	
Participação	em	banca	de	Rafael	Rodrigues	Camacho.	Dispersão	da	onda	P	em	
cães	com	doença	valvar	mitral	ou	cardiomiopatia	arritmogênica	do	ventrículo	
direito,	2017	(Programa	de	Pós	Graduação	em	Medicina	Veterinária)	Unesp-	
Jaboticabal	

5. 	
Carvalho,	R.O.A.;	Fioravanti,	Maria	Clorinda	Soares;	Paludo,	G.	R.;	Martins,	D.	B.;	
Franco,	L.	G.		
Participação	 em	 banca	 de	 Saura	 Nayane	 de	 Souza.	 Biomarcadores	 no	
diagnóstico	da	doença	renal	em	cães,	2017	(PPG	Ciência	Animal)	Universidade	
Federal	de	Goiás	

6. 	
Carvalho,	R.O.A.;	Tarraga,	K.	M.;	Lima,	Aline	Maria	Vasconcelos;	Araújo,	Eugênio	
Goncalves	de	
Participação	em	banca	de	Ana	Paula	Araújo	Costa.	Ação	do	LASSBio	294	sobre	
os	 parâmetros	 cardiovasculares	 em	 modelo	 de	 cardiomiopatia	 dilatada	 em	
coelhos,	2016	(PPG	Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	
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7. 	
Camacho,	 Aparecido	Antonio;	 Oliveira	 Alves,	 R.;	 Yamato,	 R.	 J.;	 Sousa,	Marlos	
Gonçalves;	Canola,	J.	C.		
Participação	em	banca	de	Rodrigo	Prevedello	Franco.	Mensuração	do	volume	
atrial	esquerdo	pelo	método	biplanar	de	Simpson	e	sua	aplicabilidade	em	cães	
portadores	da	degeneração	mixomatosa	da	válvula	mitral,	2014	(Programa	de	
Pós	Graduação	em	Medicina	Veterinária)	Unesp-	Jaboticabal	

8. 	
Cardoso,	J.	R.;	Franca,	L.	R.;	Carvalho,	R.O.A.;	Pereira,	K.	F.;	Benetti,	E.	J.	
Participação	em	banca	de	Paulo	Roberto	de	Souza.	Anatomia	dos	músculos	do	
ombro,	 braço	 e	 plexo	 braquial	 do	 Tamanduá-bandeira	 (Myrmecophaga	
tridactyla,	Linnaeus,	1758),	2013	(PPG	Ciência	Animal)	Universidade	Federal	
de	Goiás	

9. 	
Carvalho,	C.	B.;	Carvalho,	R.O.A.;	Oliveira,	A.	L.	A.;	Champion,	T.	
Participação	 em	 banca	 de	 Felipp	 da	 Silveira	 Ferreira.	 Cardiomiopatia	
catecolaminérgica	 em	 Coelhos,	 2013	 (PPG	 Ciência	 Animal)	 Universidade	
Estadual	do	Norte	Fluminense	Darcy	Ribeiro	

10. 	
Camacho,	Aparecido	Antonio;	Marcondes,	M.;	Carciofi,	Aulus	Cavalieri;	Alves,	
Rosângela	O.;	Ferreira,	Wagner	Luís		
Participação	 em	 banca	 de	 Pedro	 Pablo	 Martinez	 Padua.	 Cardiomiopatia	
hipertensiva	 em	 cães	 com	 Leishmania	 visceral,	 2013	 (PPG	 Medicina	
Veterinária)	FCAV/Unesp	

11. 	
Carvalho,	C.	B.;	Silveira,	L.	S.;	Oliveira,	A.	L.	A.;	Carvalho,	R.O.A.;	Champion,	T.		
Participação	em	banca	de	Felipp	da	Silveira	Ferreira.	Efeitos	do	Pimobendan	e	
do	enalapril	associado	a	espironolactona	sobre	marcadores	neuroendócrinos	e	
funcionais	 miocárdicos	 em	 modelo	 experimental	 de	 miocardiopatia	
catecolaminérgica	 em	 coelhos	 (Oryctolagus	 cuniculus),	 2013	 (PPG	 Ciência	
Animal)	Universidade	Estadual	do	Norte	Fluminense	Darcy	Ribeiro	

12. 	
Rezende,	K.	R.;	Santos,	P.	A.;	Menegatti,	R.;	Leao,	L.	M.;	Carvalho,	R.O.A.	
Participação	 em	 banca	 de	 Maysa	 Aparecida	 de	 Oliveira.	 Obtenção	 e	
caracterização	química	do	produto	de	fotodegradação	do	nifedipino,	2013	(PPG	
Ciências	da	Saúde)	Universidade	Federal	de	Goiás	

13. 	
Melo,	M.	M.;	Novikoff,	S.;	Carvalho,	R.O.A.;	Blanco,	B.	S.;	Gomes,	D.	A.	
Participação	em	banca	de	Maira	Souza	de	Oliveira.	Utilização	de	flavonóides	e	
células	tronco	no	tratamento	da	cardiotoxicidade	induzida	por	doxorrubicina,	
2013	(PPG	Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	Minas	Gerais	

14. 	
Borges,	N.	C.;	Amaral,	Andreia	Vitor	Couto	do;	Gama	Filho,	J.	B.;	Carvalho,	R.O.A.;	
Damasceno,	Adilson	Donizeti		
Participação	em	banca	de	Brunno	Medeiros	dos	Santos.	Endoscopia	em	cães	no	
estudo	macroscópico	e	microscópico	da	mucosa	gástrica	após	administração	de	
tetracloreto	de	carbono	e	na	detecção	de	Helicobacter	spp,	2012	(PPG	Ciência	
Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

15. 	
Carvalho,	 R.O.A.;	 Barreiro,	 Eliezer	 J.;	 Camacho,	 A.	 A.;	 Damasceno,	 Adilson	
Donizeti;	Menegatti,	R.		
Participação	em	banca	de	Andréa	Cintra	Bastos	Tôrres	Passos.	Estudo	Clínico	e	
farmacocinético	de	um	novo	protótipo	de	 fármaco	cardiotônico	LASSBio	294	
em	cães	hígidos,	2012	(PPG	Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

 
 
 
 
Quadro 16 - Participação em bancas de Doutorado entre 2004 e 2019. 

 
Continuação... 
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16. 	
Fioravanti,	Maria	Clorinda	Soares;	Vasconcellos,	R.	S.;	Paludo,	G.	R.;	Costa,	M.	F.	
O.;	Oliveira	Alves,	R.	
Participação	em	banca	de	Patrícia	Lorena	Silva	Neves	Guimarães.	Conformação	
Corporal	e	Bioquímica	Sanguínea	de	Cadelas	Adultas	Alimentadas	com	Dieta	
Hipercalórica,	2009	
(Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Ciência	 Animal)	 Universidade	 Federal	 de	
Goiás	

17. 	
Camacho,	 Aparecido	 Antonio;	 Fagliari,	 J.	 J.;	 Ferreira,	 Wagner	 Luís;	 Oliveira	
Alves,	R.;	Andrade,	J.	N.	B.	M.	
Participação	 em	 banca	 de	 Marlos	 Gonçalves	 de	 Sousa.	Avaliação	 da	 Função	
Cardíaca	 de	 cães	 submetidos	 ao	 transplante	 autólogo	 de	 células-tronco	
hematopoiéticas	em	dois	modelos	experimentais	de	cardiopatia,	2007	
(Pós	Graduação	em	Medicina	Veterinária)	FCAV/Unesp	

18. 	
Araújo,	Eugênio	Goncalves	de;	Vasconcelos,	A.	C.;	Mata,	J.	R.;	Linhares,	G.	F.	C.;	
Oliveira	Alves,	R.	
Participação	em	banca	de	Adilson	Donizeti	Damasceno.	Perfil	de	Atuação	da	via	
das	MAP	quinases	ERK1/2	e	estudo	bioquímico	das	proteínas	das	junções	de	
aderência	em	miocárdio	de	camundongos	 infectados	experimentalmente	por	
Trypanosoma	cruzi,	2007	(PPG	Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

19. 	
Oliveira	Alves,	R.;	Fioravanti,	Maria	Clorinda	Soares;	Rezende,	C.	M.	F.;	Dignani,	
V.	M.	B.;	Palhares,	M.	S.	
Participação	 em	 banca	 de	 Severiana	 Cândida	 Mendonça	 Cunha	 Carneiro.	
Desempenho,	metabolismo	e	desenvolvimento	esquelético	de	filhotes	da	raça	
Dogue	 Alemão	 sob	 dois	 regimes	 alimentares,	 2006	 (PPG	 Ciência	 Animal)	
Universidade	Federal	de	Goiás	

20. 	
Ferreira,	Wagner	Luís;	Oliveira	Alves,	R.;	Aguiar,	Antônio	José	de	Araújo;	Oliva,	
Valéria	Nobre	Leal	de	Souza;	Nunes,	Newton	
Participação	 em	 banca	 de	 Marlis	 Langenegger	 de	 Rezende.	 Efeitos	 do	
sevofluorano	e	do	desfluorano	sobre	variáveis	intracranianas	e	hemodinâmicas	
e	cães	normocapnéicos,	2004	(PPG	Medicina	Veterinária)	FCAV/Unesp.	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 17- Participação em bancas de Qualificação de Mestrado e Doutorado 

entre 2004 e 2019 

1. 	
Franco,	L.G.;	Carvalho,	R.O.A.;	Costa,	R.M.	Participação	em	banca	de	Janainne	Hilbig	
Gomes.	 Comparação	 entre	 bolus	 e	 infusão	 intravenosa	 contínua	 de	
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dexmedetomidina	 sobre	 os	 efeitos	 cardiorrespiratórios,	 hemodinâmicos	 e	
sedativos	em	ovinos,	2019	(PPG	Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

2. 	
de	 Oliveira	 Alves	 Carvalho,	 Rosângela;	 Martins,	 D.	 B.;	 Borges,	 Naida	 Cristina;	
Damasceno,	 A.	 D.;	 Franco,	 L.	 G.	 Participação	 em	 banca	 de	 Priscilla	 Regina	
Nasciutti.	Suplementação	dietética	com	altos	teores	de	ácidos	graxos	ômega-3	em	
cães	com	endocardiose	valvar	adquirida,	2017	(PPG	Ciência	Animal)	Universidade	
Federal	de	Goiás	

3. 	
Moura,	V.	M.	B.	D.;	de	Oliveira,	V.;	Lima,	Aline	Maria	Vasconcelos;	Santin,	A.	P.	I.;	
Carvalho,	 R.O.A.	 Participação	 em	 banca	 de	 Ana	 Paula	 Araújo	 Costa.	 Ação	 do	
protótipo	 a	 fármaco	 LASSBio	 294	 sobre	 os	 parâmetros	 cardiovasculares	 em	
modelo	experimental	de	cardiomiopatia	dilatada	em	coelhos,	2016	(PPG	Ciência	
Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

4. 	
Rocha,	M.	L.;	Carvalho,	R.O.A.;	Oliveira,	A.	H.	F.	Participação	em	banca	de	Juliana	
Bahia	 Reis	 Jordão.	 Efeitos	 protetores	 do	 ácido	 elágico	 sobre	 as	 lesões	
cardiovasculares	 causadas	 pela	 hipertensão	 em	 ratos,	 2016	 (PPG	 Ciências	
Farmacêuticas)	Universidade	Federal	de	Goiás	

5. 	
Porto,	 Regiani	 Nascimento	 Gagno;	 Moura,	 V.	 M.	 B.	 D.;	 Matos,	 Moema	 Pacheco	
Chediak;	Brito,	L.	A.	B.;	Carvalho,	R.O.A.	Participação	em	banca	de	Léa	Resende	
Moura.	Ação	do	extrato	etanólico	da	casca	do	pequi	na	cardiotoxicidade	induzida	
por	doxorrubicina	em	ratos,	2015	(PPG	Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	
Goiás	

6. 	
Borges,	N.	C.;	Fioravanti,	Maria	Clorinda	Soares;	Oliveira,	Kellen	Souza;	Duque,	C.	
T.	N.;	Carvalho,	R.O.A.	Participação	em	banca	de	Vilma	Ferreira	de	Oliveira.	Efeito	
do	Saccharomyces	cerevisiae	na	 resposta	 inflamatória	de	cadelas	com	neoplasia	
mamária	 maligna	 submetidas	 à	 quimioterapia,	 2014	 (PPG	 Ciência	 Animal)	
Universidade	Federal	de	Goiás	

7. 	
Carvalho,	R.O.A.;	Oliveira,	V.;	Brito,	L.	A.	B.;	Damasceno,	Adilson	Donizeti;	Moreno,	
J.	C.	D.	Participação	em	banca	de	Andréa	Cintra	Bastos	Tôrres.	Estudo	Clínico	e	
farmacocinético	de	um	novo	protótipo	de	fármaco	cardiotônico	LASSBio	294	em	
cães	hígidos,	2012	(PPG	Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

8. 	
Oliveira	Alves,	R.;	Paulo,	Neusa	Margarida;	Silva,	Luiz	Antonio	Franco	da;	Silva,	
Olízio	Claudino	da;	Borges,	José	Renato.	Participação	em	banca	de	José	Belarmino	
da	 Gama	 Filho.	 Adrenalectomia:	 comparação	 entre	 as	 técnicas	 operatórias	
laparotômica	convencional	e	laparoscópica	transabdominal	utilizando	suíno	como	
modelo	 animal,	 2009	 (Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Ciência	 Animal)	
Universidade	Federal	de	Goiás	

9. 	
Silva,	Luiz	Antonio	Franco	da;	Fioravanti,	Maria	Clorinda	Soares;	Oliveira	Alves,	R.;	
Silva,	Olízio	Claudino	da;	Damasceno,	Adilson	Donizeti.	Participação	em	banca	de	
Ingrid	Bueno	Atayde.	Emprego	do	 Sistema	de	 aquecimento	de	 fluidos	 (SAF)	no	
controle	 da	 hipertermia	 per-operatória	 em	 cães,	 2008	 (Programa	 de	 Pós-
Graduação	em	Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

10. 	
Araújo,	 Eugênio	 Goncalves	 de;	 Tôrres,	 F.A.G;	 Brito,	 L.	 A.	 B.;	 Oliveira	 Alves,	 R.;	
Fioravanti,	 Maria	 Clorinda	 Soares.	 Participação	 em	 banca	 de	 Adilson	 Donizeti	
Damasceno.	 Perfil	 de	 Atuação	 da	 via	 das	 MAP	 quinases	 ERK1/2	 e	 estudo	
bioquímico	 das	 proteínas	 das	 junções	 de	 aderência	 em	 miocárdio	 de	
camundongos	 infectados	 experimentalmente	 por	 Trypanosoma	 cruzi,	 2007	
(Programa	de	Pós-Graduação	em	Ciência	Animal)	Universidade	Federal	de	Goiás	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
 

Quadro 18 - Participação em bancas de Conclusão de Curso de Especialização 
Residência Médico Veterinária da EVZ/UFG, entre 2004 e 2019

1. 	
Franco,	L.	G.;	Braga,	S.	M.;	Carvalho,	R.O.A.	Participação	em	banca	de	Franciele	
Alves	da	Silva	de	Paula.	Efeitos	Sedativos	de	diferentes	doses	de	meperidina	
associadas	a	cetamina	e	ao	midazolam	em	gatos,	2017		
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2. 	
Damasceno,	A.D.;	Neto,	O.J.S.	Participação	em	banca	de	Aline	Rezende	Baldanza	
Coelho.	 Leishmaniose	 visceral	 canina:	 relato	 de	 caso	 e	 revisão	 bibliográfica,	
2017.	

3. 	
Braga,	 S.	M.;	Franco,	 L.	 G.;	Carvalho,	 R.O.A.	 Participação	 em	banca	 de	 Isabela	
Plazza	 Bittar.	Concordância	 entre	 doppler	 vascular	 e	 petmap	 em	 gatos	
anestesiados	e	em	recuperação	anestésica,	2016	

4. 	
Carvalho,	 R.O.A.;	 Lima,	 Aline	 Maria	 Vasconcelos;	 Porto,	 Regiani	 Nascimento	
Gagno.	 Participação	 em	 banca	 de	 André	 Ribeiro	 Fayad.	 Leiomiossarcoma	
intestinal	em	cão:	relato	de	caso,	2016	

5. 	
Carvalho,	R.O.A.;	Borges,	N.C.;	Martins,	A.F.	
Participação	em	banca	de	Fernanda	Oliveira	de	Carvalho.	Corpos	estranhos	em	
trato	gastrintestinal	de	cães,	2016	

6. 	
Carvalho,	R.O.A.;	Silva,	Luiz	Antonio	Franco	da;	Franco,	L.	G.	Participação	em	
banca	de	Rauane	Sousa	de	Moura.	Efeitos	Cardiorrespiratórios	e	Sedativos	da	
Infusão	Intravenosa	Contínua	de	Detomidina	em	Ovelhas,	2015	

7. 	
Carvalho,	R.O.A.;	Oliveira,	V.	F.;	Lima,	Aline	Maria	Vasconcelos.	Participação	em	
banca	de	Vivian	da	Costa	Marcon.	Estudo	retrospectivo	dos	pacientes	atendidos	
pelo	serviço	de	oncologia	do	HV/EVZ/UFG,	2014.		

8. 	
Carvalho,	R.O.A.;	Damasceno,	Adilson	Donizeti;	Tôrres,	Andrea	Cintra	Bastos.	
Participação	em	banca	de	Vivian	da	Costa	Marc	on.	Endocardiose	Valvar	Mitral	
e	Tricúspide	–	Revisão	da	Literatura	e	Relato	de	Caso,	2012	

9. 	
Oliveira	Alves,	R.;	Silva,	Olízio	Claudino	da;	Alves,	Luciano	Marra.	Participação	
em	 banca	 de	 Rogério	 Vieira	 da	 Silva.	 Cisto	 Prostático	 em	 Cão:	 Revisão	 de	
Literatura	e	Relato	de	Caso,	2008	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
Quadro 19 - Participação em bancas de trabalhos e relatórios de 

conclusão do curso de Medicina Veterinária na EVZ/UFG, entre 
2004 e 2019. 

1. 	
Borges,	N.C.;	Oliveira,	K.S.;	Carvalho,	R.O.A.	
Participação	em	banca	de	Izadora	Azmynne	Diniz	de	Castro	Mesquita.	Relatório	
Final	de	Estágio	Curricular	Obrigatório,	2019	

2. 	
Carvalho,	R.O.;	Tôrres,	B.B.J.;	Moura,	V.M.B.D.	
Participação	 em	 banca	 de	 Bruna	 Dantas	 Matos.	 Relatório	 Final	 de	 Estágio	
Curricular	Obrigatório,	2018	

3. 	
Carvalho,	R.O.;	Damasceno,	A.D.;	Filho,	G.D.S.	
Participação	em	banca	de	Karine	Kelly	Gonçalves	Queiroz.	Relatório	Final	de	
Estágio	Curricular	Obrigatório,	2018	

4. 	
Carvalho,	R.O.;	Santin,	A.P.I.;	Borboleta,	L.R.		
Participação	em	banca	de	Nayara	Gonçalves	de	Melo.	Relatório	Final	de	Estágio	
Curricular	Obrigatório,	2018	

5. 	
Silva,	Olízio	Claudino	da;	Santin,	A.	P.	I.;	de	Oliveira	Alves	Carvalho,	Rosângela	
Participação	em	banca	de	Renata	Rodrigues	Soares.	Relatório	Final	de	Estágio	
Curricular	Obrigatório,	2017	

6. 	
Carvalho,	R.O.A.;	Lima,	Aline	Maria	Vasconcelos;	Braga,	S.	M.	
Participação	 em	 banca	 de	 Monique	 Machado	 Louredo	 Teles.	 Relatório	 de	
Estágio	Curricular	Supervisionado,	2016	

Quadro 19 - Participação em bancas de trabalhos e relatórios de conclusão do 
curso de Medicina Veterinária na EVZ/UFG, entre 2004 e 
2019.Continuação... 

7. 	
Carvalho,	R.O.A.;	Martins,	D.	B.;	Silva,	Olízio	Claudino	da	
Participação	 em	 banca	 de	 Pamella	 Fernanda	 Moreira.	 Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2016	
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8. 	
Lima,	 Aline	 Maria	 Vasconcelos;	 Porto,	 Regiani	 Nascimento	 Gagno;	 Carvalho,	
R.O.A.	
Participação	 em	 banca	 de	 Marynis	 Santos.	 Relatório	 de	 Estágio	 Curricular	
Supervisionado	Obrigatório,	2016	

9. 	
Passos,	P.B.;	Araújo,	L.	B.	M.;	Carvalho,	R.O.A.	
Participação	 em	 banca	 de	 Lorrany	 Prates	 Rodrigues.	 Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado	Obrigatório,	2016	

10. 	
Damasceno,	A.	D.;	Matos,	Moema	Pacheco	Chediak;	Carvalho,	R.O.A.	
Participação	 em	 banca	 de	 Daniella	 Ferreira	 Cordeiro	 Gomes.	 Relatório	 de	
Estágio	Curricular	Supervisionado	Obrigatório,	2016	

11. 	
Paulo,	N.M;	Porto,	R.N.G.;	Carvalho,	R.O.A.	
Participação	 em	 banca	 de	 Bruno	 Alexandre	 Rongetta.	 Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado	Obrigatório,	2015	

12. 	
Duque,	Juan	Carlos;	Rodrigues,	D.	F.;	Carvalho,	R.O.A.	
Participação	 em	 banca	 de	 Auana	 Lima	 Sant’anna.	 Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado	Obrigatório,	2014	

13. 	
Souza,	L.	A.;	Silva,	Olízio	Claudino	da;	Carvalho,	R.O.A.	
Participação	em	banca	de	Nadine	Bou	Fares.	Relatório	de	Estágio	Curricular	
Supervisionado	Obrigatório,	2014	

14. 	
Lima,	Aline	Maria	Vasconcelos;	Carvalho,	R.O.A.;	Pascoal,	L.	M.	Participação	em	
banca	de	Laisa	Lopes	Freitas.	Relatório	de	Estágio	Curricular	Supervisionado	
Obrigatório,	2014	

15. 	
Matos,	Moema	Pacheco	Chediak;	Souza,	L.	A.;	Carvalho,	R.O.A.	
Participação	 em	 banca	 de	 Fernanda	 Oliveira	 Tassinafi.	 Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado	Obrigatório,	2014	

16. 	
Carvalho,	R.O.A.;	Dignani,	V.	M.	B.;	Rodrigues,	D.	F.	
Participação	 em	 banca	 de	 Jéssica	 Fernanda	 Bertolino.	 Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado	Obrigatório,	2014	

17. 	
Passos,	P.B.;	Santin,	A.	P.	I.;	Carvalho,	R.O.A.	
Participação	 em	 banca	 de	 Amanda	 Daniella	 de	 Barros	 Moraes.	 Relatório	 de	
Estágio	Curricular	Supervisionado,	2013	

18. 	
LIMA,	Aline	Maria	Vasconcelos;	Oliveira	Alves,	R.;	RODRIGUES,	D.	F.	
Participação	 em	 banca	 de	 Adriana	 Pereira	 Furtado.	Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2013	

19. 	
Lima,	Aline	Maria	Vasconcelos;	Carvalho,	R.O.A.;	Passos,	P.B.	
Participação	 em	 banca	 de	 Tatiana	 Santin	 da	 Silva.	 Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2013	

20. 	
Porto,	Regiani	Nascimento	Gagno;	Carvalho,	R.O.A.;	Duque,	C.	T.	N.	
Participação	 em	 banca	 de	 Laís	 de	 Oliveira	 Santos.	 Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2013	

21. 	
Oliveira	Alves,	R.;	Damasceno,	Adilson	Donizeti;	Souza,	L.	A.	
Participação	 em	 banca	 de	 Géssica	 Pinheiro.	 Relatório	 de	 Estágio	 Curricular	
Supervisionado,	2013	

22. 	
Alves,	Rosângela	O.;	Santin,	A.	P.	I.;	Silva,	Olízio	Claudino	da	
Participação	 em	 banca	 de	 Bruno	 Rodrigues	 Jardim.	 Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2013	

Quadro 19 - Participação em bancas de trabalhos e relatórios de conclusão do 
curso de Medicina Veterinária na EVZ/UFG, entre 2004 e 
2019.Continuação... 

23. 	
Paulo,	Neusa	Margarida;	Oliveira	Alves,	R.;	Brito,	L.	A.	B.	
Participação	em	banca	de	Gladsthon	Divino	de	Sousa	Filho.	Relatório	de	Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2013	
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24. 	
Moura,	V.M.B.D.;	Carvalho,	R.O.A.;	Conceição,	M.	
Participação	 em	 banca	 de	 Érica	 Sampaio	 de	 Morais.	 Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2013	

25. 	
Silva,	O.C.	da;	Carvalho,	R.O.A.;	Fioravanti,	M.C.S.	
Participação	em	banca	de	Letícia	Mascarenhas	Florentino.	Relatório	de	Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2013	

26. 	
Silva,	L.S.;	Carvalho,	R.O.A.;	Jayme,	V.S.	
Participação	 em	 banca	 de	 Neryssa	 Alencar	 de	 Oliveira.	 Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2013	

27. 	
Souza,	L.	A.;	Alves,	Rosângela	O.;	Santin,	A.	P.	I.	
Participação	 em	banca	de	Bruno	 Sousa	Dias.	 Relatório	 de	Estágio	Curricular	
Supervisionado,	2012	

28. 	
Silva,	L.S.;	Carvalho,	R.O.A.;	Jayme,	V.S.	
Participação	em	banca	de	Aline	Ribeiro	Pedroso.	Relatório	de	Estágio	Curricular	
Supervisionado,	2012	

29. 	
Damasceno,	Adilson	Donizeti;	Alves,	Rosângela	O.;	Fioravanti,	Maria	Clorinda	
Soares	
Participação	 em	 banca	 de	 Carolina	 dos	 Santos	 Ribeiro.	Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2011	

30. 	
Alves,	Rosângela	O.;	DIGNANI,	V.	M.	B.	
Participação	em	banca	de	Angela	Cristina	Ferreira	de	Brito.	Relatório	de	Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2011	

31. 	
Participação	 em	 banca	 de	 Nathália	 Camargo	 de	Matos.	 Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2011	

32. 	
Participação	em	banca	de	Ângela	Cristina	Ferreira	Brito.	Relatório	de	Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2011	

33. 	
Participação	em	banca	de	Carolina	Castro	Lyra	da	Silva.	Relatório	de	Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2011	

34. 	
Damasceno,	Adilson	Donizeti;	Alves,	Rosângela	O.	
Participação	 em	 banca	 de	 Marilene	 Jaime	 de	 Andrade.	 Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2010	

35. 	
Moreno,	J.	C.	D.;	Silva,	Olízio	Claudino	da;	Alves,	Rosângela	O.	
Participação	 em	 banca	 de	 Camille	 Bastos	 Persiano.	Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2010	

36. 	
Alves,	Rosângela	O.;	Araújo,	Eugênio	Goncalves	de	
Participação	em	banca	de	Juliana	Carvalho	de	A.	Borges.	
Relatório	de	Estágio	Curricular	Supervisionado,	2010	

37. 	
Miranda,	L.	B.;	Jayme,	Valéria	de	Sá;	Alves,	Rosângela	O.	
Participação	 em	 banca	 de	 Bruno	 Ferreira	 Carneiro.	 Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2010	

38. 	
Borges,	N.	C.;	Moreno,	J.	C.	D.;	Alves,	Rosângela	O.		
Participação	 em	 banca	 de	 Nathália	 Bragato.	 Relatório	 de	 Estágio	 Curricular	
Supervisionado,	2010	

39. 	
Matos,	Moema	Pacheco	Chediak;	Brito,	L.	A.	B.;	Oliveira	Alves,	R.	
Participação	em	banca	de	Frederico	Macedo	Nery.	Relatório	Final	de	Estágio	
Supervisionado,	2009	

Quadro 19 - Participação em bancas de trabalhos e relatórios de conclusão do 
curso de Medicina Veterinária na EVZ/UFG, entre 2004 e 
2019.Continuação... 

40. 	
Borges,	N.	C.;	Oliveira,	V.	F.;	Oliveira	Alves,	R.	
Participação	em	banca	de	Ana	Paula	Araújo	Costa.	Relatório	Final	de	Estágio	
Supervisionado,	2009	
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41. 	
Participação	 em	 banca	 de	 Liliane	 Rego	 Borges.	 Relatório	 Final	 de	 Estágio	
Supervisionado,	2008	

42. 	
Participação	em	banca	de	Sheila	Caputo	e	Oliveira.	Relatório	Final	de	Estágio	
Supervisionado,	2008	

43. 	
Participação	 em	 banca	 de	 Daniel	 Augusto	 de	 M.	 Vieira.	Relatório	 Final	 de	
Estágio	Supervisionado,	2008	

44. 	
Participação	em	banca	de	Kauana	Peixoto	Mariano.	Relatório	Final	de	Estágio	
Supervisionado,	2008	

45. 	
Participação	em	banca	de	Saura	Nayane	de	Souza.	Relatório	Final	de	Estágio	
Supervisionado,	2008	

46. 	
Participação	 em	 banca	 de	 Márcio	 Araújo	 de	 Paula.	Relatório	 do	 Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2007	

47. 	
Participação	 em	 banca	 de	 Alessandra	 Nascimento	 de	 Souza.	Relatório	 de	
estágio	curricular	supervisionado,	2006	

48. 	
Participação	em	banca	de	Marina	Pereira	Rabelo.	Relatório	de	estágio	curricular	
supervisionado,	2006	

49. 	
Oliveira	Alves,	R.;	Araújo,	Eugênio	Goncalves	de;	Silva,	Luiz	Antonio	Franco	da	
Participação	 em	 banca	 de	 Pedrita	 Carvalho	 Ferreira	 Assunção.	 Relatório	 de	
estágio	curricular	supervisionado,	2006	

50. 	
Oliveira	Alves,	R.;	Araújo,	Eugênio	Goncalves	de	
Participação	 em	 banca	 de	 Rogério	 de	 Oliveira	 Costa.	 Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Obrigatório,	2005	

51. 	
Participação	em	banca	de	Patrícia	Elias	Barbosa.	Relatório	de	Estágio	Curricular	
Obrigatório,	2005	

52. 	
Oliveira	Alves,	R.;	Matos,	Moema	Pacheco	Chediak;	Porto,	Regiani	Nascimento	
Gagno	
Participação	 em	 banca	 de	 Virgínia	 Gomes	 Carvalho.	 Relatório	 de	 Estágio	
Curricular	Obrigatório,	2005	

53. 	
Silva,	 Luiz	 Antonio	 Franco	 da;	 Oliveira	 Alves,	 R.;	 Silva,	 Olízio	 Claudino	 da	
Participação	em	banca	de	Leandro	Guimarães	Franco.	Relatório	Final	de	Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2005	

54. 	
Participação	em	banca	de	Ana	Cristina	Moreira	de	Carvalho.	Relatório	Final	de	
Estágio	Curricular	Supervisionado,	2005	

55. 	
Matos,	Moema	 Pacheco	 Chediak;	 Oliveira	 Alves,	 R.;	 Silva,	 Olízio	 Claudino	 da	
Participação	 em	 banca	 de	 Ângela	 Ribeiro	 Neves.	Relatório	 Final	 de	 Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2005	

56. 	
Orsini,	Geisa	Fleury;	Oliveira	Alves,	R.	
Participação	em	banca	de	Divino	Gerson	Faria	Junior.	Relatório	Final	de	Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2005	

57. 	
Mundim,	Said	Pereira;	Oliveira	Alves,	R.;	Teixeira,	Pedrinho	Paes	
Participação	 em	banca	de	André	Montalvão	Lima.	Relatório	 Final	 de	Estágio	
Curricular	Supervisionado,	2005	

58. 	
Matos,	Moema	Pacheco	Chediak;	Oliveira	Alves,	R.;	Jayme,	Valéria	de	Sá	
Participação	em	banca	de	Nívia	Faria	Silva.	Relatório	Final	de	Estágio	Curricular	
Supervisionado,	2005	

 
Quadro 19 - Participação em bancas de trabalhos e relatórios de conclusão do 

curso de Medicina Veterinária na EVZ/UFG, entre 2004 e 
2019.Continuação... 

59. 	
Conceição,	Maria	da;	Oliveira	Alves,	R.;	Miranda,	Afonso	Henrique	
Participação	 em	 banca	 de	 Antônio	 Primo	 de	 Oliveira.	 Relatório	 de	 estágio	
curricular	supervisionado,	2004	
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60. 	
Chaves,	Nilo	Sérgio	Troncoso;	Oliveira	Alves,	R.;	Conceição,	Maria	da	
Participação	 em	 banca	 de	 Lorena	 Carmen	 de	 Araújo	 e	 Gomes.	 Relatório	 de	
estágio	curricular	supervisionado,	2004	

61. 	
Chaves,	Nilo	Sérgio	Troncoso;	Oliveira	Alves,	R.;	Conceição,	Maria	da	
Participação	 em	 banca	 de	 Rafael	 Leite	 Nassar	 Ferreira.	 Relatório	 de	 estágio	
curricular	supervisionado,	2004	

62. 	
Participação	em	banca	de	Rafael	Antônio	Ramos	e	Silva.	Relatório	de	estágio	
curricular	supervisionado,	2004	

63. 	
Oliveira	Alves,	R.;	Fioravanti,	Maria	Clorinda	Soares;	Jayme,	Valéria	de	Sá	
Participação	 em	 banca	 de	 Madalena	 Maria	 Saldanha	 Coelho.	 Relatório	 de	
estágio	curricular	supervisionado,	2004	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
Quadro 20 - Participação em Bancas de Concurso Público entre 2004 e 2019.

1. 	
Concurso	Público	para	o	Cargo	de	Professor	Adjunto	A	(Clínica	Médica	de	
Pequenos	Animais),	2019	
Universidade	Federal	de	Minas	Gerais	

2. 	
Concurso	Público	para	o	Cargo	de	Professor	da	Carreira	do	Magistério	
Superior	(Medicina	de	Emergências	e	Terapia	Intensiva),	2015	
Universidade	Federal	de	Goiás	

3. 	
Concurso	Público	para	o	Cargo	de	Professor	da	Carreira	do	Magistério	
Superior	(Medicina	de	Emergências	e	Terapia	Intensiva),	2014	
Universidade	Federal	de	Goiás	

4. 	
Processo	Seletivo	para	contratação	de	Professor	substituto	na	área	de	
Semiologia	e	Laboratório	clínico,	2011	
Universidade	Federal	de	Goiás	

5. 	
Concurso	Público	para	Docente	de	Ensino	Superior	da	UEG,	área	de	Medicina	
Veterinária	Preventiva,	2010	
Universidade	Estadual	de	Goiás	

6. 	
Concurso	público	para	preenchimento	de	vaga	de	professor	na	carreira	do	
magistério	superior,	na	área	de	Semiologia	e	Clínica,	2008	
Universidade	Federal	de	Uberlândia	

7. 	
Concurso	Público	para	provimento	de	vaga	de	Professor	Assistente	na	Área	de	
Medicina	Veterinária	-	Clínica	de	animais	de	companhia,	2006	
Universidade	de	Brasília	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
Quadro 21 - Participação em outros tipos de bancas 

1. 	
Colóquio	de	Projetos	de	Mestrado	e	Doutorado,	2019.	Universidade	Federal	de	
Goiás	

2. 	 Banca	avaliadora	de	atividades	na	disciplina	de	Deontologia,	EVZ/UFG,	2018.	

3. 	
Comissão	de	Coordenação	de	Programas	Institucionais	do	15º	CONPEEX,	2018.	
Universidade	Federal	de	Goiás	

4. 	 Banca	avaliadora	de	atividades	na	disciplina	de	Deontologia,	EVZ/UFG,	2017.	

5. 	
Banca	 Examinadora	 de	 Projetos	 do	 Processo	 Seletivo	 do	 PPGCA,	 2017.	
Universidade	Federal	de	Goiás	

6. 	
Banca	 avaliadora	 de	 resumos	 do	 I	 Encontro	 Científico	 da	 EVZ/UFG,	 2016.	
Universidade	Federal	de	Goiás	

7. 	
Banca	 Examinadora	 de	 Projetos	 do	 Processo	 Seletivo	 do	 PPGCA,	 2016.	
Universidade	Federal	de	Goiás	
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8. 	
Julgamento	 do	 mérito	 dos	 planos	 de	 trabalho	 PIICDT	 2014/2015,	 2014.	
Universidade	Federal	de	Goiás	

9. 	
Membro	 Titular	 da	 Comissão	 de	 Seleção	 do	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	
Ciência	Animal,	2013.	Universidade	Federal	de	Goiás	

10. 	
Primeiro	 Colóquio	 de	 Projetos	 2013	 -	 PPGCA,	 2013.	Universidade	 Federal	 de	
Goiás	

11. 	 Programa	BRAFRAGRI,	2013.	Universidade	Federal	de	Goiás	

12. 	 Banca	de	avaliação	de	Projetos	do	PPGCA,	2012.	Universidade	Federal	de	Goiás	

13. 	 Banca	revisora	de	nota,	2012.	Universidade	Federal	de	Goiás	

14. 	 Programa	BRAFRAGRI,	2012.	Universidade	Federal	de	Goiás	

15. 	
Avaliador	Externo	do	Processo	de	Seleção	do	Programa	Institucional	de	Bolsas	
de	Iniciação	Científica,	2009.	Pontifícia	Universidade	Católica	do	Paraná	

16. 	
Banca	 Examinadora	 do	 Processo	 Seletivo	 do	 Curso	 de	 Especialização	 em	
Residência	Médico	Veterinária,	2009.	Universidade	Federal	de	Goiás	

17. 	
Seleção	 do	 Programa	 Institucional	 PIBIC	 da	 PUC	 Paraná,	 2009.	 Pontifícia	
Universidade	Católica	do	Paraná	

18. 	
Banca	 Examinadora	 do	 Processo	 Seletivo	 do	 Curso	 de	 Especialização	 em	
Residência	Médico	Veterinária,	2008.	Universidade	Federal	de	Goiás	

19. 	
Banca	 Examinadora	 do	 Processo	 Seletivo	 do	 Curso	 de	 Especialização	 em	
Residência	Médico	Veterinária,	2007.	Universidade	Federal	de	Goiás	

20. 	
Banca	 Examinadora	 do	 Processo	 Seletivo	 do	 Curso	 de	 Especialização	 em	
Residência	Médico	Veterinária,	2006.	Universidade	Federal	de	Goiás	

21. 	 Comissão	de	Avaliação	Institucional,	2005.	Universidade	Federal	de	Goiás	

22. 	
Consultoria	 ad	 hoc	 no	 I	 Congresso	 do	 Centro	 Oeste	 de	 Veterinários,	 2004.	
Associação	Nacional	de	Clínicos	Veterinários	de	Pequenos	Animais	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
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8. Organização e/ou participação em eventos de pesquisa, 
inovação, ensino, gestão ou de associações 
 

Os eventos são oportunidades de educação continuada, congregar 

colegas de profissão e área, rever amigos que a vida acadêmica 

proporcionou. Quando participamos ativamente de sua organização, é 

nítida a contribuição que estes eventos trazem à formação dos 

estudantes. 

Procuro ordinariamente participar de eventos para aprimoramento 

técnico e profissional, a fim de me manter atualizada e apta à função 

docente. Quanto oportunizado, participo também de eventos com caráter 

formativo pessoal e humanístico, pois entendo que agrega muito à minha 

capacidade de lidar com pessoas, comunidade, equipes e problemas. 

Sempre estive envolvida na organização de eventos institucionais, 

mesmo quando ainda era estudante do curso de Medicina Veterinária, 

em sua grande maioria relacionados à clínica e cirurgia e à cardiologia. 

Como docente, auxiliei repetidas vezes, tanto os estudantes quanto 

o centro acadêmico de veterinária, na organização da SEVET (Semana 

acadêmica de Medicina Veterinária). Ao assumir novos papéis, tais como 

membro do comitê de ética em pesquisa, membro do comitê interno do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/CNPq da UFG 

participante das gestões no Conselho Regional de Medicina Veterinária, 

membro da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, coordenadora 

do projeto cão guia, me envolvi ainda mais na organização de eventos 

inerentes à nossa profissão. 

Quando coordenadora do curso de medicina veterinária e, agora, 

diretora de desenvolvimento acadêmico, tenho me envolvido com eventos 

mais institucionais, tais como o Espaços das Profissões, evento voltado 

para a comunidade, em especial para jovens do ensino médio que visitam 

a UFG (em torno de 30.000 por edição) para conhecerem os cursos, os 

espaços interativos, tirarem dúvidas e interagirem com docentes e 

discentes; o Encontro de Licenciaturas e Educação Básica, voltado para 

professores e estudantes dos cursos de licenciatura, Congresso de 
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Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG, estes últimos contribuindo com a 

programação mais voltada aos programas de estágios, trabalhos de 

conclusão de curso, mundo do trabalho e demais programas albergados 

pela pró reitoria de graduação. 

Atualmente, em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19) 

estamos sendo desafiados a transformar as versões presenciais destes 

eventos institucionais em digitais, o que tem promovido a oportunidade 

de um novo olhar para a organização de eventos e, é claro, muito 

aprendizado! 

Estão discriminados nos quadros 22 e 23 os eventos que participei 

e também aqueles que auxiliei a organização. 

 

Quadro 22 - Participação em eventos entre 2004 e 2019. 

1. 	
Mesa	 Redonda:	 Concepções,	 estruturação,	 desafios	 e	 gestão	 do	 currículo	 –	
IDEA/UFG	–	2019	–	Goiânia/GO	

2. 	 XXIX	Congresso	Goiano	de	Cardiologia	–	2019	–	Goiânia/GO	

3. 	
II	Mostra	de	Estágios	da	SMS	e	I	Fórum	de	Pesquisa	e	Relato	de	Experiência–	
2019	–	Goiânia/GO	

4. 	 A	palestra:	Faça	o	teu	melhor	–	Mário	Sérgio	Cortella	–	2019	–	Goiânia/GO	

5. 	 Saúde	Mental	no	Ambiente	Universitário	–	2019	–	Goiânia/GO		

6. 	 Treinamento	Target-GED-WEB	para	usuários	–	Goiânia/GO		

7. 	 I	Mostra	de	Estágios	da	SMS	–	2019	–	Goiânia/GO	

8. 	
I	 Fórum	 Internacional	 de	 Cães	 Guias	 (International	 Guide	 Dog	 Federation)–	
2019	–	Urutaí/GO	

9. 	 I	Encontro	Jurídico	do	ADUFG	–	2018	–	Sindicato	–	Goiânia/GO	

10. 	 Simpósio	do	Ensino	Criativo,	Colaborativo	e	Inovador	–	2018	–	Goiânia/GO	

11. 	
III	 Congresso	 Brasileiro	 de	 Cardiologia	 Veterinária	 –	 2018	 –	 Campos	 do	
Jordão/SP	

12. 	 Simpósio	Internacional	de	Cardiologia	Veterinária	–	2018	–	Curitiba/PR	

13. 	
Veterinary	 Cardiology:	 current	 status	 and	 perspectives	 –	 UFPR	 –	 2018	 –	
Curitiba/PR	

14. 	
A	 palestra:	 Superar,	 Inovar	 e	 Transformar	 –	Mário	 Sérgio	 Cortella	 –	 2018	 –	
Goiânia/GO	

15. 	
Ação	 institucional	de	Planejamento	Pedagógico	e	Administrativo	–	2018/2	–	
Goiânia/GO	

16. 	 PremieRpet®	Experience	–	2018	–	Dourado/SP	

17. 	 Guiding	Eyes	for	the	blind	training	–	2018	–	Patterson/NY/USA	
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Quadro 22 - Participação em eventos entre 2004 e 2019 
Continuação... 

18. 	 2018	ACVIM	Forum	–	Seattle/Washington/USA	

19. 	
Programa	de	Certificação	 Internacional	Professional	&	Self	Coaching	–	PSC	–	
2018	–	Goiânia/GO	

20. 	 Principais	Cardiopatias	Adquiridas	em	Cães	e	Gatos	–	on	line	-	2017	

21. 	 I	Simpósio	de	Especialidades	Boehringer	Ingelheim		-	2017	–	São	Paulo/SP	

22. 	 I	Workshop	de	Segurança	da	EVZ	–	2017	–	Goiânia/GO	

23. 	 Ciclo	Internacional	de	Atualização	em	Cardiologia	–	2017	–	Curitiba/PR	

24. 	 Espaço	das	Profissões	2017	–	Goiânia/GO	

25. 	 Tratamento	da	Otite	Externa	e	Média	em	Cães	–	on	line	-	2017	

26. 	
GEAPA	–	Grupo	de	Estudo	Avançado	em	Clínica	de	Pequenos	Animais	–	2017	–	
Goiânia/GO	

27. 	
Nutrição	 e	 reposição	 de	 barreira	 em	 cães	 com	 dermatite	 atópica	 e	 reação	
adversa	a	alimentos	–	on	line	-	2017	

28. 	 2017	ACVIM	Forum	–	National	Harbor/MD/USA	

29. 	 I	Semana	de	Proteção	Animal	de	Goiânia	–	2017	–	Goiânia/GO	

30. 	 37º	Congresso	Brasileiro	da	ANCLIVEPA	–	2016	–	Goiânia/GO.	

31. 	
Simpósio	–	Métodos	Alternativos	ao	Uso	de	Animais	no	ensino	–	2016	–	São	
Paulo/SP	

32. 	 Simpósio	Internacional	Cardiorrenal	-	2016	–	São	Paulo/SP	

33. 	 Simpósio	Internacional	de	Cardiomiopatias	em	Cães	–	2016	–	São	Paulo/SP	

34. 	 Simpósio	Pan-americano	de	Arritmias	Cardíacas	–	2016-	São	Paulo/SP	

35. 	
X	Reunião	de	Avaliação	e	Acompanhamento	–	INCT/INOFAR	–	2016	–	Rio	de	
Janeiro/RJ	

36. 	
Curso	Bases	Físicas	da	ultrassonografia	e	otimização	de	imagem	2D	e	Doppler	
–	2016	–	Goiânia/GO	

37. 	
I	Curso	de	Capacitação	de	Tutores	e	Preceptores	dos	Programas	de	Residência	
Multiprofissional	do	HC/UFG	–	2015	–	Goiânia/GO	

38. 	 Seminário	de	Responsabilidade	Técnica	–	2015	–	Goiânia/GO	

39. 	
Aula	Inaugural	do	3º	Curso	de	Adestradores	de	Cães	de	Emprego	Policial	–	2015	
–	Goiânia/GO	

40. 	 Colóquio	cardiológico:	Síndrome	cardiorrenal	em	foco	–	2015	–	Goiânia/GO.	

41. 	
IBVET	 2015	 -	 Encontro	 Internacional	 de	 Medicina	 Veterinária	 –	 2015	 –	
Campinas/SP	

42. 	 II	Congresso	Brasileiro	de	Cardiologia	Veterinária	–	2015	–	São	Paulo/SP	

43. 	 2014	ACVIM	Forum	–	Nashville/USA	

44. 	 35º	congresso	Brasileiro	da	Anclivepa,	2014.	
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Quadro 22 - Participação em eventos entre 2004 e 2019 
Continuação... 

45. 	 II	Semana	da	Medicina	Veterinária	da	UNIVAR,	2014,	Barra	do	Garças/MT	

46. 	 Nutrição	do	Paciente	Hepatopata	–	2014	–	Goiânia/GO	

47. 	 Simpósio	Ítalo	Americano	de	Insuficiência	Cardíaca	–	2014	–	São	Paulo/SP	

48. 	 Oficina:	Conquistando	o	cliente	para	sempre	–	SENAC	–	2014	–	Goiânia/GO	

49. 	
Programa	de	Treinamento	no	uso	do	Portal	de	periódicos	da	CAPES	–	2013	–	
Brasília/DF	

50. 	 ACVIM	forum	2013	–	Seattle/Washington/USA	

51. 	 Avanço	da	Cardiologia	Veterinária	–	2013	–	São	Paulo/SP	

52. 	
Curso	 de	 Capacitação	 em	 Estatística	 utilizando	 o	 software	 “R”	 –	 2013	 –	
Goiânia/GO.	

53. 	
II	 Ciclo	 de	 Atualização	 em	 Cardiologia	 Veterinária	 –	 Regional	 Centro	
Oeste/Norte	–	2013	–	Goiânia/GO.	

54. 	 Simpósio	Internacional	de	Ecocardiografia	–	2013	–	São	Paulo/SP	

55. 	 Simpósio	Internacional	de	Metodologia	Científica	–	2013	–	São	Paulo/SP	

56. 	
Audiência	 Pública:	 Política	 de	 controle	 ético	 da	 população	 de	 cães	 e	 gatos	 –	
2013	–	Goiânia/GO	

57. 	
X	 CONPEEX,	 2013	 -	Membro	 do	 Comitê	 Institucional	 de	 Iniciação	 científica/	
CNPQ/UFG	–	Goiânia/GO	

58. 	 ACVIM	Forum	2012	-	New	Orleans/Louisiana/USA	

59. 	
Curso	Hipertensão	arterial	sistêmica	–	da	fisiologia	ao	tratamento	–	2012	–	São	
Paulo/SP	

60. 	 Ciclo	de	Palestras	ANCLIVEPA-DF	–	2012	–	Brasília/DF	

61. 	 I	Congresso	Brasileiro	de	Cardiologia	Veterinária	–	2012	–	São	Paulo/SP	

62. 	 VI	Encontro	Científico	Social	da	SBCV	-	2012.	(Encontro)	–	São	Paulo/SP	

63. 	
VI	Workshop	de	Avaliação	e	Acompanhamento	do	Instituto	Nacional	de	Ciência	
e	Tecnologia	de	Fármacos	e	Medicamentos	–	2012	–	Rio	de	Janeiro/RJ	

64. 	 XIV	Semana	Acadêmica	de	Medicina	Veterinária	da	UnB	–	2012	–	Brasília/DF	

65. 	
XX	 Seminário	 de	 Iniciação	 Científica	 -	 Membro	 do	 Comitê	 Institucional	 de	
IC/UFG	–	2012	–	Goiânia/GO	

66. 	
3º	Workshop	para	cooperações	em	química	farmacêutica	medicinal	–	2011	–	
Rio	de	Janeiro/RJ	

67. 	
IV	 Seminário	 de	 Avaliação	 dos	 cursos	 e	 suas	 repercussões	 no	 ensino	 de	
graduação	–	2011	–	Goiânia/GO	

68. 	

Moderador	no	32º	Congresso	Brasileiro	da	ANCLIVEPA	das	seguintes	palestras:	
Terapêutica	 celular	na	 clínica	de	pequenos	animais;	Hipertensión	pulmonar;	
Stents	 Traqueales;	 Cardiomiopatia	 Dilatada	 ×	 Cardiomiopatia	 Hipertrófica;	
Cinomose	 canina:	 Perspectivas	 para	 reparação	 neural;	 Atualizando	 o	
Tratamento	 da	 Endocardiose;	 Terapêutica	 celular	 na	 clínica	 de	 pequenos	
animais	–	2011	–	Goiânia/GO	

69. 	
I	Ciclo	de	Palestras	do	Curso	de	Medicina	Veterinária	das	Faculdades	Objetivo	–	
2011	–	Goiânia/GO.	
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Quadro 22 - Participação em eventos entre 2004 e 2019 
Continuação... 

70. 	 I	Congresso	MEDVEP	de	Especialidades	Veterinárias	–	2011	–	Curitiba/PR	

71. 	
II	Conferência	de	Medicina	Veterinária	do	coletivo	e	I	Simpósio	Entendendo	a	
Agressividade	Canina	e	Felina	–	2011	–	São	Paulo/SP	

72. 	
VI	Semana	Acadêmica	de	Medicina	Veterinária	das	Faculdades	Objetivo	–	2011	
–	Goiânia/GO.		

73. 	
I	 Congresso	 Internacional	 Transdisciplinar	 de	 Proteção	 à	 Fauna	 –	 2010	 –	
Goiânia/GO	

74. 	
Capacitação	 dos	 Avaliadores	 do	 Basis	 nos	 instrumentos	 de	 avaliação	 de	
autorização,	 reconhecimento	 e	 renovação	 de	 reconhecimento	 de	 cursos	 –	
bacharelado	e	licenciatura	–	2010	–	Brasília/DF	

75. 	
II	 Congresso	 brasileiro	 de	 bioética	 e	 bem	 estar	 animal	 –	 2010	 -	 Belo	
horizonte/MG	

76. 	
Conferência	internacional	de	cardio-pneumologia	em	pequenos	animais	–	2010	
-	São	Paulo/SP	

77. 	 V	Jornada	Acadêmica	de	Medicina	Veterinária	(JAMVET)	–	2010	–	Anápolis/GO	

78. 	 VI	CONCEVEPA	–	2010	–	Goiânia/GO	

79. 	 1º	Encontro	Goianiense	dos	Comitês	de	Ética	em	Pesquisa	–	2009	–	Goiânia/GO	

80. 	
I	 Curso	Nacional	 de	 Ecodopplercardiografia	 em	Pequenos	Animais	 –	 2009	 –	
UENF/Campos	dos	Goitacazes/RJ	

81. 	
IV	Reunião	da	Federação	de	Sociedades	de	Biologia	Experimental,	FeSBE	–	2009	
–	Goiânia/GO	

82. 	
Curso:	Ciência	de	Animais	de	Laboratório	–	utilização	ética	de	animais	–	2009	–	
Goiânia/GO	

83. 	 Mesa	de	Discussão:	Ética	em	Pesquisa	Campus	de	Catalão	–	2009	–	Catalão/GO	

84. 	 Mesa	de	Discussão:	Ética	em	Pesquisa	Campus	de	Jataí	–	2009	–	Jataí/GO	

85. 	
34th	WSAVA	-	World	Small	Animal	Veterinary	Association	Congress	–	2009	–	São	
Paulo/SP	

86. 	
Curso:	Aspectos	Epidemiológicos	e	Sanitários	relacionados	a	Micobactérias	–	
2008/Goiânia/GO	

87. 	 XXI	Semana	Científica	de	Medicina	Veterinária	–	2009	–	Uberlândia/MG	

88. 	 I	SEVETUnB	–	2008	–	Brasília/DF	

89. 	 I	Semana	do	Médico	Veterinário	do	Distrito	Federal	–	2008	–	Brasília/DF	

90. 	 IV	CONCEVEPA	–	2008	–	Goiânia/GO	

91. 	 Curso	de	Redação	Científica	de	artigos	na	língua	inglesa	–	2008	–	Goiânia/GO	

92. 	 I	Seminário	de	Residência	em	Medicina	Veterinária	–	2008	–	São	Paulo/SP	

93. 	 II	CIPAZOO	–	2008	–	Uberlândia/MG	

94. 	
IV	Jornada	e	III	Mostra	Científica	da	Faculdade	de	Medicina	Veterinária	–	2008	
–	Rio	Verde/GO.	

95. 	 Simpósio	de	Responsabilidade	Civil	Profissional	–	2008	–	Brasília/DF	
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Quadro 22 - Participação em eventos entre 2004 e 2019 
Continuação... 

96. 	
XXIX	Congresso	Brasileiro	de	Clínicos	Veterinários	de	Pequenos	Animais	–	2008	
–	Maceió/AL	

97. 	 II	Simpósio	de	Nutrição	Clínica	de	Cães	e	Gatos	–	2007	–	Jaboticabal/SP	

98. 	
IV	CONPEEX	–	Curso:	contenção	 físico	química	de	mamíferos	com	ênfase	em	
primatas	–	2007	–	Goiânia/GO	

99. 	 XXVIII	Congresso	Brasileiro	da	ANCLIVEPA	–	2007	–	Florianópolis/SC	

100. 	
Programa	de	Capacitação	do	Banco	de	Avaliadores	do	Sinaes	(BASis)	–	2007	–	
Brasília/DF	

101. 	Curso:	Qualidade	através	das	pessoas	–	2007	–	Goiânia/GO	

102. 	Protocolo	de	curativos	e	tratamento	de	feridas	–	2007	–	Goiânia/GO	

103. 	III	CONCEVEPA	–	2006	–	Brasília/DF.	

104. 	Curso:	Laboratório	Clínico	Veterinário	–	2005	–	Goiânia/GO	

105. 	Curso	Perícia	Forense	em	Medicina	Veterinária	–	2005	–	São	Paulo/SP	

106. 	
I	 Simpósio	 sobre	Leishmaniose	do	Estado	de	Goiás	 e	 III	Ciclo	 se	Atualização	
Schering-Plough	–	2005	–	Goiânia/GO	

107. 	
Seminário	Clínico	Veterinário-	Responsabilidade	Social	&	Bem	Estar	Animal	–	
2005	–	Goiânia/GO	

108. 	Seminário	de	Responsabilidade	Técnica	–	2005	–	Goiânia/GO	

109. 	XVIII	SEVET	-	2005	–	Goiânia/GO	

110. 	XXVI	Congresso	Brasileiro	da	ANCLIVEPA	–	2005	–	Salvador/BA	

111. 	Comissão	de	Avaliação	Institucional	–	CAVI/UFG	–	2005	–	Goiânia/GO	

112. 	
4º	 Congresso	 Paulista	 de	 Clínicos	 Veterinários	 -	 CONPAVEPA	 –	 2004	 –	 São	
Paulo/SP	

113. 	
I	 Congresso	do	Centro-Oeste	de	Veterinários	de	Pequenos	Animais	–	2004	–	
Goiânia/GO	

114. 	Curso	de	Organização	do	trabalho	docente	(OTD)	–	2004	–	Goiânia/GO	

115. 	XVII	SEVET	–	2004	–	Goiânia/GO	(Outra)	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
Quadro 23- Organização de eventos entre 2004 e 2019 

1. 	
I	 Fórum	 Internacional	 de	 Cães	 Guias	 (International	 Guide	 Dog	 Federation)–	
2019	–	Urutaí/GO	

2. 	 15º	CONPEEX/UFG	–	2018	–	Goiânia/GO	

3. 	 Espaço	das	Profissões	2018	–	Goiânia/GO	

4. 	 Espaço	das	Profissões	2017	–	Goiânia/GO	

5. 	
Coordenadora	do	módulo	Emergências	em	Pequenos	Animais	–	2017	–	XXVIII	
SEVET	–	Goiânia/GO	
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6. 	
Coordenadora	do	GEAPA	–	Grupo	de	Estudo	Avançado	em	Clínica	de	Pequenos	
Animais	–	2017	–	Goiânia/GO	

7. 	 Espaço	das	Profissões	2016	–	UFG	–	Goiânia/GO	

8. 	
Coordenadora	do	curso:	Aspectos	importantes	na	Cardiologia	de	Animais	de	
Companhia	–	XXVII	SEVET	–	Goiânia/GO	

9. 	
Coordenadora	 do	 Projeto	 Coleta	 Seletiva	 Solidária	 –	 CRMV/GO	 –	 2016	 -	
Goiânia/GO.	

10. 	 XXVII	Semana	acadêmica	de	Medicina	Veterinária,	2016	–	Goiânia/GO.	

11. 	 Curso	Internacional	de	Cardiologia	Veterinária	–	2015	–	Goiânia/GO.	

12. 	 Colóquio	Cardiológico	–	SBCV/Regional	Centro	Oeste	–	2015	–	Goiânia/GO	

13. 	 I	Ciclo	de	atualização	em	Cardiologia	Veterinária,	2013.		

14. 	
II	 Ciclo	 de	 Atualização	 em	 Cardiologia	 Veterinária	 –	 Regional	 Centro	
Oeste/Norte	–	2013	–	Goiânia/GO.	

15. 	
Curso	 Teórico-prático	 de	 Semiologia	 e	 Atendimento	 Clínico	 de	 Grandes	
Animais	–	2007	–	Goiânia/GO	

16. 	 Coordenadora	do	Curso:	Laboratório	Clínico	Veterinário	–	2005	–	Goiânia/GO	

17. 	
Organizadora	do	curso	de	Emergências	em	Pequenos	Animais	–	XVIII	SEVET	–	
2005	–	Goiânia/GO	

18. 	 XVIII	SEVET	-	2005	–	Goiânia/GO	

19. 	
Coordenadora	do	curso	de	Cardiologia	em	Pequenos	Animais	–	XVII	SEVET	–	
2004	–	Goiânia/GO	

20. 	 XVII	Semana	de	Veterinária,	2004.	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
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Palestras e cursos 
“Ela acreditava em anjos e, porque acreditava, eles existiam.” 

 
Clarice Lispector 
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9. Apresentação de palestras, trabalhos ou cursos em eventos 
acadêmicos 

 

Além de ser uma honra receber convites para ministrar palestras e 

cursos, esta é uma atividade de verdadeira extensão do ato de lecionar. 

Apesar da ansiedade de falar em público, ou para uma plateia diversa, 

ou mesmo em um ambiente virtual, estes momentos me trazem muita 

satisfação, e, até uma certa dose de diversão. 

A primeira palestra que proferi foi em 2000, a convite do querido 

Prof. Dr. Júlio Carlos Canola, com o tema “A importância da 

Ecocardiografia como Técnica Auxiliar a Cirurgia em Pequenos Animais”. 

Foi um momento bastante desafiador, mas a partir daí comecei a gostar 

dessa atividade e a me preparar para as outras oportunidades que viriam. 

Sem dúvida, o momento mais icônico dentre as minhas 

experiências como palestrante se deu em 2012. No fim de 2011, criei 

coragem e enviei dois trabalhos para apresentação no American College 

of Veterinary Internal Medicine Forum (ACVIM Forum), evento de maior 

importância para a cardiologia veterinária, que, há muito, alimentava o 

sonho de conhecer e participar. 

Para minha surpresa, trinta dias depois, recebi um e-mail com a 

proposta de, ao invés de apresentar os trabalhos, reunir os dois assuntos 

em uma palestra para apresentação durante o Fórum. Fiquei extasiada 

com aquele texto, li e reli várias vezes em busca de algum possível 

equívoco. Confesso que até utilizei o Google tradutor para certificar-me 

da minha leitura e entendimento. Era verdade! Respirei fundo e, com 

“borboletas no estômago” respondi aceitando a proposta. 

Alguns meses depois, lá estava eu, pela primeira vez nos Estados 

Unidos, pela primeira vez no tão sonhado congresso. Chegada a hora da 

palestra, fui cordialmente recebida pelo Dr. Mark Rishniw, professor da 

Cornell University, que explicitou as regras da apresentação. Havia 

imaginado que seria uma sala de conferências pequena, mas era uma 

das principais do evento, havia imaginado um público menor, mas a sala 

estava lotada, com transmissão externa via telões. Ao observar as 
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pessoas entrando, me dei conta de que muitos dos congressistas eram os 

famosos autores dos livros que tudo me ensinaram sobre cardiologia ao 

longo da vida. Naquele momento, disse ao meu marido: “Meu Deus, os 

livros estão entrando, como vou palestrar para eles?” Ao que ele 

prontamente e assertivamente me respondeu: “Pare de olhar, vá lá e 

cumpra a tarefa!” 

Na plateia, carinhosamente, estava presente o grupo de 

cardiologistas brasileiros, entre os quais gostaria de destacar a Profa. 

Maria Helena Larsson e a Profa. Ruthnéa Aparecida Lázaro Muzzi. 

Na primeira fila, além do meu esposo, estava alguém muito 

importante para mim, atento, com olhar embevecido durante toda a 

minha apresentação: Prof. Aparecido Antonio Camacho, que, ao final, me 

cumprimentou com um carinhoso abraço e a sua costumeira frase de 

incentivo: “Parabéns, filha, arrasou!” 

Nem nos melhores cenários dos meus sonhos este momento estava 

presente!  

Após esta, tive outras oportunidades de idas ao ACVIM, para 

apresentações orais e em pôster. É sempre uma grande honra estar lá. 

Outra interessante experiência, deu-se a convite da empresa 

Elanco, quando, junto com uma grande amiga, Dra. Kátia Mitsube 

Tárraga e o querido nefrologista Dr. Luciano Giovanini, apresentamos o 

simpósio Elanco sobre Síndrome Cardiorrenal para todo o Brasil. Após 

este ciclo, fomos convidados, eu, Kátia e o Prof. Marlos Gonçalves Sousa, 

a apresentar para a comunidade de cardiologistas do Brasil, o produto 

Fortekor Duo® que aqui estava sendo lançado. 

Além das palestras e cursos, tive a oportunidade de conceder 

entrevistas em rádio, jornal e televisão, sobre temas de interesse à 

comunidade. Esta também é uma oportunidade muito interessante de 

alcance, colaboração e informação às pessoas, com benefícios diretos aos 

nossos pacientes. 

Considero todos esses momentos, bem como os descritos no 

quadro 24, muito ricos e plenos em troca de experiências e aprendizado. 

  



Memorial – Rosângela de Oliveira Alves Carvalho  

 

112 

Quadro 24 - Apresentação de trabalhos e palestras entre 2004 e 2019. 

1. 	
Atualizações	no	diagnóstico	e	 tratamento	da	hipertensão	arterial	 sistêmica	–	
SBCV	e	Inpulse	Animal	Health	–	on	line	–	2019		

2. 	
Cardiomiopatias	em	gatos	e	tromboembolismo	aórtico	–	LAFEL/UFG	–	2019	–	
Goiânia/GO	

3. 	
Diretrizes	 para	 identificação,	 avaliação	 e	 manejo	 da	 Hipertensão	 Arterial	
Sistêmica	em	Cães	e	Gatos	–	CRMV/PE	–	2019	–	Recife/PE.	

4. 	 Cardiopatias	em	Cães	–	FATECPR	–	2019	–	São	Paulo/SP	

5. 	 Estágios	obrigatórios	e	não	obrigatórios	-	PROGRAD	na	REJ	–	2019	–	Jataí/GO	

6. 	
Desafios	e	atualidades	no	tratamento	da	ICC	em	cães	–	Webinário	Vet	smart	–	
2018	–	São	Paulo/SP	

7. 	
LASSBIO294	–	Um	promissor	 inodilatador	para	 a	Medicina	Veterinária	 –	VII	
Colóquio	Cardiológico	–	SBCV	–	2018	–	São	Paulo/SP	

8. 	
A	espécie	canina	e	a	doença	de	Chagas:	Aspectos	clínicos	e	epidemiológicos	–	II	
AMAZONVET	–	2019	-	Belém/PA	

9. 	
Funcionamento	do	estágio	na	UFG:	desafios	e	perspectivas	–	II	Ciclo	de	Debates	
de	Estágio	–	FL/UFG	–	2018	–	Goiânia/GO	

10. 	
Desafios	 e	 atualidades	 no	 tratamento	 da	 ICC	 em	 Cães	 –	 1º	 Congresso	 de	
Especialidades	Veterinárias	2018	–	Goiânia/GO	

11. 	
O	uso	do	pimobendan	na	medicina	veterinária	–	VII	Colóquio	Cardiológico	–	
SBCV	–	2018	–	São	Paulo/SP	

12. 	
Biomarcadores	Cardíacos	em	Medicina	Veterinária:	onde	estamos	e	para	onde	
vamos?	–	Semana	Acadêmica	UFPR	–	2017	–	Curitiba/PR	

13. 	
Compartilhando	 experiências	 da	 utilização	 de	 omega	 3	 para	 pacientes	
cardiopatas	–	4º	Simpósio	de	Clínica	Médica	e	Nutrologia	PremieRpet®	-	2017	
–	São	Paulo/SP	

14. 	
Omega	3	na	dieta	de	portadores	de	doença	valvar	mitral	mitral	–	CONGREVET	
Minas	–	2017	–	Belo	Horizonte/MG.	

15. 	
Principais	cardiopatias	e	tratamentos	–	Faculdade	Anhanguera	de	Anápolis	–	
2017	–	Anápolis/GO	

16. 	 Síndrome	Cardiorrenal	–	Semana	Acadêmica	UFPR	–	2017	–	Curitiba/PR	

17. 	
Utilização	 de	 pimobendan	 em	 pacientes	 com	 doença	 valvar	 mitral	 –	
CONGREVET	Minas	–	2017	–	Belo	Horizonte/MG.	

18. 	
Cardiomiopatia	 dilatada	 idiopática	 em	 cães:	 aspectos	 clínicos	 e	
ecocardiográficos	–	ANCLIVEPA/SP	–	2017	–	São	Paulo/SP	

19. 	 Cardiomiopatia	Chagásica	–	ANCLIVEPA/SP	–	2017	–	São	Paulo/SP	

20. 	
Terapia	farmacológica	da	insuficiência	miocárdica	–	ANCLIVEPA/SP	–	2017	–	
São	Paulo/SP	

21. 	 Eletrocardiograma	e	Ecocardiograma	em	Equinos	–	EQUI	–	2016	–	Goiânia/GO	

22. 	 Doença	Valvar	Mitral	-	36º	CBA	–	2016	–	Goiânia/GO	

23. 	
Ação	 de	 um	novo	 protótipo	 de	 fármaco	 cardiotônico	 (LASSBio-294)	 sobre	 o	
sistema	 cardiovascular	 de	 cães	 –	 II	 Congresso	 Brasileiro	 de	 Cardiologia	
Veterinária	-	SBCV	–	2012	–	São	Paulo/SP	

24. 	
Pense	em	Coração,	pense	em	rins.	Quem	são	os	pacientes	na	clínica	e	como	eles	
se	apresentam?	–	ANCLIVEPA/PR	–	2015	–	Curitiba/PR		
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Quadro 24 - Apresentação de trabalhos e palestras entre 2004 e 
2019.Continuação... 

25. 	
O	cão	com	doença	valvar:	como	diagnosticar	e	tratar	–	ANCLIVEPA/PR	–	2015	
–	Curitiba/PR	

26. 	
O	 que	 é	 a	 síndrome	 cardio-renal	 e	 como	 ela	 atinge	 nossos	 pacientes?	 –	
ANCLIVEPA/PR	–	2015	–	Curitiba/PR	

27. 	 Trato	o	coração	ou	trato	os	rins?	–	ANCLIVEPA/PR	–	2015	–	Curitiba/PR	

28. 	 Aspectos	éticos	da	responsabilidade	técnica	–	CRMV/GO	–	2015	–	Goiânia/GO	

29. 	 Cardiologia	Veterinária	–	Semana	Acadêmica	–	IUESO	–	2015	–	Goiânia/GO	

30. 	 Cardiomiopatias	Secundárias	em	Cães	–	ANCLIVEPA/SP	–	2015	–	São	Paulo/SP	

31. 	
Principais	 Neoplasias	 do	 Sistema	 Cardiovascular	 –	 GEOnco	 –	 2015	 –	
Goiânia/GO	

32. 	
Terapia	Farmacológica	na	Insuficiência	Miocárdica	–	ANCLIVEPA/SP	–	2015	–	
São	Paulo/SP	

33. 	 Doença	de	Chagas	–	II	SEMAVET	–	UNIVAR	–	2014	–	Barra	do	Garças/MT	

34. 	 Mixomatose	Valvar	Mitral	-	35º	CBA	–	2014	–	Belo	Horizonte/MG	

35. 	
Novel	 Vasodilator	 Prototype	 Drug	 (LASSBio	 897)	 and	 its	 action	 on	 the	
Cardiovascular	System	of	dogs	–	ACVIM	Forum	–	2014	–	Nashville/USA	

36. 	
Mixomatose	 Valvar	 Mitral:	 atualizando	 e	 consolidando	 conceitos	 e	 conduta	
clínica	–	I	Simpósio	de	Clínica	Médica	e	Nutrologia	PremieRpet®	-	2014	–	Belo	
Horizonte/MG	

37. 	
Elaboração	 de	 Monografia	 –	 Pós	 Graduação	 em	 Cardiologia	 Veterinária	 –	
Universidade	Anhembi	Morumbi	–	2013	–	São	Paulo/SP	

38. 	
Apresentação	de	trabalho:	Pharmacological	profile	of	the	cardioactive	prototype	
LASSBio-897:	a	preliminar	study	of	 its	potencial	vasodilatory	activity	–	ACVIM	
Forum	–	2013	–	Seattle/USA	

39. 	
Apresentação	de	trabalho:	Pharmacological	profile	of	 the	prototypes	LASSBio-
294	 and	 LASSBio-897:	 a	 comparative	 preliminar	 study	 of	 their	 metabolites'	
effects	on	myocardial	contraction	–	ACVIM	Forum	–	2013	–	Seattle/USA	

40. 	
Avaliação	 da	 Função	 Cardíaca	 -	 O	 ecodopplercardiograma	 na	 ICC	 –	 Pós	
Graduação	 em	 Cardiologia	 Veterinária	 –	 Universidade	 Anhembi	 Morumbi	 –	
2012	–	São	Paulo/SP	

41. 	
Avaliação	 da	 Função	 Cardíaca	 -	 O	 ecodopplercardiograma	 nas	 anomalias	
congênitas	 –	 Pós	 Graduação	 em	 Cardiologia	 Veterinária	 –	 Universidade	
Anhembi	Morumbi	–	2012	–	São	Paulo/SP	

42. 	
Ecodoppplercardiograma	 nas	 Cardiopatias	 Adquiridas	 –	 Pós	 Graduação	 em	
Cardiologia	 Veterinária	 –	 Universidade	 Anhembi	 Morumbi	 –	 2012	 –	 São	
Paulo/SP	

43. 	 O	que	todo	clínico	deve	saber	sobre	cardiologia?	–	ANCLIVEPA/DF	–	2012	

44. 	 Principais	Cardiopatias	em	Cães	–	XIV	SEVETUnB	–	2012	–	Brasília/DF	

45. 	
Ação	 de	 um	 novo	 protótipo	 de	 fármaco	 cardiotônico	 (LASSBio294)	 sobre	 o	
sistema	cardiovascular	de	cães	–	VI	Encontro	Científico	social	-	SBCV	–	2012	–	
São	Paulo/SP	
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Quadro 24 - Apresentação de trabalhos e palestras entre 2004 e 
2019.Continuação... 

46. 	
The	 action	 of	 a	 new	 prototype	 cardiotonic	 drug	 (LASSBIO294)	 on	 the	
cardiovascular	system	of	dogs.	2012	ACVIM	Forum,	New	Orleans/USA,	2012.	

47. 	
Arritmias	 e	 Insuficiência	 Cardíaca	 Congestiva	 –	 VI	 Semana	 Acadêmica	 das	
Faculdades	Objetivo	–	2011	–	Goiânia/GO	

48. 	
Ecodopplercardiografia	 em	 Pequenos	 Animais	 –	 II	 Curso	 Nacional	 de	
Ecodopplercardiografia	 em	Pequenos	Animais	 –	 2009	 –	UENF	 -	 Campos	dos	
Goytacazes/RJ	

49. 	 Cardiologia:	terapêutica	–	VI	CONCEVEPA	–	2010	–	Brasília/DF	

50. 	 Cardiopatia	em	Pequenos	Animais	–	V	JAMVET	–	2010	–	Anápolis/GO	

51. 	
Ecocardiografia	 Doppler	 –	 I	 Curso	 Nacional	 de	 Ecodopplercardiografia	 em	
Pequenos	Animais	–	2009	–	UENF	-	Campos	dos	Goytacazes/RJ	

52. 	
Eco	e	Eletrocardiografia	–	XXVI	Semana	Científica	de	Medicina	Veterinária	e	V	
Mostra	de	Pós	Graduação	em	Ciências	Veterinárias	–	2009	–	Uberlândia/MG	

53. 	 Comitê	de	Ética	em	Pesquisa	da	UFG	–	FeSBE	2009	–	Goiânia/GO	

54. 	
O	Ecocardiograma	em	Medicina	Veterinária:	Cardiopatias	Adquiridas	–	UENF	–	
2008	–	Campos	dos	Goytacazes/RJ	

55. 	
A	história	da	Cardiologia	Veterinária	-	 I	Ciclo	de	Palestras	ASSOBES/IUESO	–	
2008	–	Goiânia/GO	

56. 	
Cardiopatias	 em	 Pequenos	 Animais	 –	 IV	 Jornada	 e	 III	 Mostra	 Científica	 da	
FESURV	–	2008	–	Rio	Verde/GO	

57. 	
Estratégias	Terapêuticas	para	Cardiopatas	–	I	Semana	do	Médico	Veterinário	do	
DF	–	2008	–	Brasília/DF	

58. 	
Radiografia	do	Tórax:	uma	abordagem	para	o	cardiologista	e	pneumologista	–	
XXIX	Congresso	Brasileiro	da	ANCLIVEPA	–	2008	–	Maceió/AL	

59. 	
Chagas	 –	 II	 Ciclo	 Interdisciplinar	 de	 Palestras	 sobre	 Zoonoses	 do	 Triângulo	
Mineiro	–	2008	–	Uberlândia/MG	

60. 	 Obesidade	×	Cardiopatia	–	IV	CONCEVEPA	–	2008	–	Goiânia/GO	

61. 	
Radiologia	de	Tórax:	uma	abordagem	para	o	clínico	–	IV	CONCEVEPA	–	2008	–	
Goiânia/GO	

62. 	
Reprodução	e	manejo	ao	parto	–	Polícia	Militar	de	Goiânia	e	Anápolis	–	2006	–	
Goiânia/GO	

63. 	
Ecodopplercardiografia:	 utilidade	 diagnóstica	 para	 cães	 e	 gatos	 –	 III	
CONCEVEPA	–	2006	–	Brasília/DF	

64. 	 Eletrocardiografia	em	Medicina	Veterinária	-	PPGCA	–	2004	–	Goiânia/GO.	

65. 	 Endocardiose	–	I	CONCEVEPA	–	2004	–	Goiânia/GO	
Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
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Quadro 25 - Cursos ministrados e demais produções técnicas entre 2004 e 
2019 

1. 	
Mesa	 Redonda:	 Os	 desafios	 da	 formação	 inicial	 de	 professores	 evidenciados	 no	
estágio	supervisionado	–	ELEB	–	2019	–	Goiânia/GO	

2. 	
Mesa	 Redonda:	 Estágio	 Curricular	 –	 uma	 experiência	 para	 toda	 a	 vida!	 –	 15º	
CONPEEX	-	2018	–	Goiânia/GO	

3. 	 Curso:	Princípios	Básicos	de	Ecodopplercardiografia	–	UEG	–	2018	–	Goiânia/GO	

4. 	
Mesa	 Redonda:	 Políticas	 públicas	 que	 fomentam	 o	 bem	 estar	 animal	 –	 Frente	
Parlamentar	em	defesa	dos	direitos	dos	animais	-	Câmara	Municipal	de	Goiânia–	
2017	–	Goiânia/GO	

5. 	
Mesa	 Redonda:	 Síndrome	 Cardiorrenal	 –	 Semana	 Acadêmica	 UFPR	 –	 2017	 –	
Curitiba/PR	

6. 	
Tópicos	Avançados	em	Cardiologia	-	foco	–	SBCV/Regional	Centro	Oeste	–	2015	–	
Goiânia/GO	

7. 	 Simpósio	Elanco	–	Cardio	Renal	2015	–	Porto	Alegre/RS	

8. 	 Simpósio	Elanco	–	Cardio	Renal	2015	–	Rio	de	Janeiro/RJ	

9. 	 Simpósio	Elanco	–	Cardio	Renal	2015	–	Belo	Horizonte/MG	

10. 	 Simpósio	Elanco	–	Cardio	Renal	2015	–	Curitiba/PR	

11. 	 Simpósio	Elanco	–	Cardio	Renal	2015	–	São	Paulo/SP	

12. 	
Mesa	 Redonda:	 Colóquio	 Cardiológico	 –	 síndrome	 Cardiorrenal	 em	 foco	 –	
SBCV/Regional	Centro	Oeste	–	2015	–	Goiânia/GO	

13. 	
Mesa	Redonda:	Como	eu	trato	meu	paciente	com	Insuficiência	Cardíaca	Congestiva	
–	Simpósio	Ítalo	Americano	de	Insuficiência	Cardíaca	–	2014	–	São	Paulo/SP	

14. 	 Curso:	Cardiologia	Veterinária	–	ANCLIVEPA/GO	–	2014	–	Goiânia/GO	

15. 	
Curso	 de	 Aperfeiçoamento	 em	 Cardiologia	 Veterinária	 –	 VII	 Módulo	 –	 2011	 –	
FCAV/UNESP	–	Jaboticabal/SP	

16. 	
Curso	 de	 Aperfeiçoamento	 em	 Cardiologia	 Veterinária	 –	 VI	 Módulo	 –	 2010	 –	
FCAV/UNESP	–	Jaboticabal/SP	

17. 	 Mesa	de	Discussão:	Ética	em	Pesquisa	Campus	de	Catalão	–	2009	–	Catalão/GO	

18. 	 Mesa	de	Discussão:	Ética	em	Pesquisa	Campus	de	Jataí	–	2009	–	Jataí/GO	

19. 	
Mesa	 Redonda:	 Terapêutica	 Cardiovascular	 –	 UENF	 –	 2008	 –	 Campos	 dos	
Goytacazes/RJ	

20. 	
Curso:	Reabilitação	Cardíaca	 para	 animais	 de	 companhia	 –	 SEVETUnB	–	 2008	 –	
Brasília/DF	

21. 	
I	Curso	Teórico-prático	de	eletrocardiografia	em	medicina	veterinária	–	UFU	–	2007	
–	Uberlândia/MG	

22. 	
Curso:	 Estágio	 Básico	 em	 Cinofilia	 –	 Batalhão	 de	 Infantaria	 da	 Base	 Aérea	 de	
Anápolis	–	2006	–	Goiânia/GO	

23. 	
Curso:	Cardiologia	em	Pequenos	Animais	–	III	Semana	de	Medicina	Veterinária	das	
Faculdades	Objetivo	–	2006	–	Goiânia/GO	

24. 	 Curso:	Cardiologia	de	Cães	e	Gatos	–	IV	SEMAVET	–	2005	–	Jataí/GO	

25. 	 Curso:	Cardiologia	em	Pequenos	Animais	–	XVII	SEVET	–	2004	–	Goiânia/GO.	
Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
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Quadro 26 - Participação em entrevistas, mesas redondas, programas e 
comentários na mídia 

1. 	 Animais	são	como	filhos	para	algumas	mulheres,	2018	

2. 	
O	que	levar	em	conta	antes	de	adotar	ou	comprar	o	pet?	-	Rádio	Pet,	CBN	–	
Goiânia,	2018	

3. 	
Cães	e	gatos	podem	sofrer	parada	cardíaca?	Veterinária	explica	-	Rádio	Pet,	
CBN	–	Goiânia,	2017	

4. 	
Cardiologia	 em	 animais	 de	 Produção	 –	 Programa	 Agronegócio	 –	 TV	 Serra	
Dourada,,	2017	

5. 	
Animais	pequenos	e	idosos	estão	mais	sujeitos	as	doenças	cardíacas	-	Rádio	
Pet,	CBN	–	Goiânia,	2016	

6. 	
Especialista	tira	dúvidas	sobre	alimentação	de	cães	e	gatos	-	Rádio	Pet,	CBN	–	
Goiânia,	2014	

7. 	 Ei!	Se	liga	na	UFG!,	Clínica	Médica	Veterinária,	2010	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
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Recebimento de comendas e 
premiações  
 

“Cara professora Rosângela de Oliveira Alves Carvalho , 
A princípio, o seu papel era o de ser uma professora, de nos instruir 
na ciência da Medicina Veterinária. Mas você foi mais que isso. Foi 

nossa mestre, nossa amiga. Nos compreendeu e nos incentivou a 
acreditar que somos capazes de transformar sonhos em realidade. “ 

 
Formandos da turma 55. 
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10. Recebimento de comendas e premiações advindas do 
exercício de atividades acadêmicas 

 

A primeira comenda que recebi, médica veterinária, foi no dia da 

minha colação de grau, em janeiro de 1998, como aluna destaque da 

turma. Ser referendada em qualquer atividade em que estou envolvida é 

sempre um misto de surpresa, honra, satisfação e gratidão. 

Ao iniciar a carreira acadêmica, comecei a ser homenageada pelas 

turmas de formandos. Esta é uma homenagem que sempre aquece meu 

coração e reforça a convicção de que estou no lugar certo, fazendo, além 

do que me preparei para fazer, o que realmente amo. Desde a primeira 

turma de formandos que lecionei até hoje, recebi 16 homenagens, sob o 

título de professora homenageada, madrinha ou paraninfa. Nunca deixo 

de me emocionar nessas ocasiões, pois, é no momento da colação de grau 

que consolido em minha mente a riqueza do produto do nosso trabalho 

docente, sendo entregue, com louvor, diante de seus familiares e amigos, 

à sociedade. 

Como orientadora, pude receber prêmios em virtude de trabalhos 

de iniciação científica, apresentados à UFG e outros trabalhos 

apresentados em congressos da Sociedade Brasileira de Cardiologia 

Veterinária e da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Ainda, 

recebi o certificado de reconhecimento do Conselho Universitário, em 

virtude do trabalho apresentado no ACVIM, em 2013. 

Como professora e médica veterinária, recebi a comenda máxima 

do estado de Goiás, a medalha Pedro Ludovico Teixeira, concedida pela 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o que honrou não só a mim, 

mas à minha família. E também o prêmio “Médico Veterinário Destaque 

2013”, na categoria Ensino e Pesquisa, concedido pelo CRMV-GO. 

Por fim, este ano, em reconhecimento às ações relacionadas ao 

projeto cão guia, recebi o “Prêmio Mulher Combativa”, concedido pela 

Câmara de Vereadores, solenidade que tinha o intuito de reconhecer e 

incentivar maior participação das mulheres na vida social e política no 

estado de Goiás. 
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Sou muito grata a todas essas instituições e entidades, que, em 

algum momento, identificaram como valorosa minha atividade laboral 

diária e os meus intentos de oferecer o que há de melhor em mim para a 

sociedade. 

No quesito institucional, considerando a minha atuação como 

coordenadora geral de estágios, vale ressaltar que a UFG recebeu o 

prêmio regional de melhor instituição de ensino do quesito estágios, no 

Prêmio IEL de Estágio 2018, 14a edição. Três estudantes da UFG foram 

vencedores da categoria estagiário destaque: Henrique Oliveira, do curso 

de Engenharia Civil, ficou em 1° lugar como Estagiário Destaque – Nível 

Superior; Rogério Batista, do curso de Engenharia Elétrica e Thayse 

Mendes Barros, de Biblioteconomia, ficaram em 1º e 2º lugar na categoria 

Estagiário Destaque – Sistema FIEG. 

Ainda, com o trabalho do estudante Henrique Oliveira, venceu a 

etapa nacional deste concurso em 2018. Em 2019, dois estudantes da 

UFG foram destaque no Prêmio IEL 2019, Vitor Augusto, estudante de 

Engenharia Civil recebeu o primeiro lugar como Estagiário Destaque da 

categoria de Ensino Superior e Alexandre Moreti, do curso de Engenharia 

de Alimentos ficou em terceiro lugar na mesma categoria. 

No quadro 27 estão discriminados os prêmios e homenagens 

recebidos. 
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Quadro 27 - Prêmios e homenagens recebidos entre 2004 e 2020. 

2019-2	 Paraninfa	da	turma	
2017-1		 Professora	homenageada	-	–	turma	60	
2015-2	 Professora	homenageada	–	turma	57	
2015-1	 Professora	homenageada–	turma	56	
2014-2		 Professora	homenageada	–	turma	55	
2014-1		 Professora	homenageada	–	turma	54	
2013-2	 Professora	homenageada	–	turma	53	
2013	 Certificado	de	Reconhecimento	-	CONSUNI,	UFG	
2013	 Indicação	ao	Prêmio	Médico	Veterinário	Destaque	2013	-	Categoria	Ensino	e	

Pesquisa,	CRMV-GO	
2012-2	 Paraninfa	e	Professora	homenageada	–	turma	51	
2012-1	 Paraninfa	e	Professora	homenageada	–	turma	50	
2012	 Paraninfa	-	turma	49	
2012	 Prêmio	 de	 Primeiro	 Lugar	 na	 Sessão	 de	Temas	 Livres	 -	 Trabalho	Científico,	

Sociedade	Brasileira	de	Cardiologia	Veterinária	
2011-2	 Paraninfa	e	Professora	homenageada	–	turma	49	
2011-1	 Professora	homenageada	–	turma	48	
2010-2		 Professora	homenageada	–	turma	47	
2010	 Medalha	Pedro	Ludovico	Teixeira,	Assembleia	Legislativa	do	Estado	de	Goiás	
2009-2		 Professora	homenageada	dos	formandos	em	Medicina	Veterinária	
2008	 Prêmio	 Professor	 Cláudio	 Baptista	 de	 Carvalho	 de	 Produção	 Científica	 em	

Cardiologia	Veterinária,	Universidade	Estadual	do	Norte	Fluminense	
2008	 VI	Prêmio	de	Iniciação	Científica,	Universidade	Federal	de	Goiás	
2008		 Professora	homenageada	dos	formandos	em	Medicina	Veterinária	
2007	 IV	Prêmio	de	Iniciação	Científica,	Universidade	Federal	de	Goiás	
2007	 Madrinha	da	Turma	de	Medicina	Veterinária,	Universidade	Federal	de	Goiás	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
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Atividades editoriais e/ou de 
arbitragem, assessoria e 
consultoria 

11. Participação em atividades editoriais e/ou de arbitragem 
de produção intelectual e/ou artística 

 

Tenho colaborado, ordinariamente, como parecerista de artigos em 

periódicos, das seguintes revistas: 

1. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 

2. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science 

3. Ciência Animal Brasileira (UFG) 

4. Jornal Brasileiro de Ciência Animal 

5. Journal of the American Veterinary Medical Association 

6. Journal of Veterinary Internal Medicine 

7. MEDVEP. Revista Científica de Medicina Veterinária 

8. Pesquisa Veterinária Brasileira 

9. Revista Brasileira de Reprodução Animal (0102-0803) 

10. Revista Clínica Veterinária (São Paulo) 

 

Como parecerista em comissões científicas ou comissão julgadora 

em congressos/eventos, é possível listar: 

1. Consultoria "ad hoc" no I Congresso Do Centro Oeste de 

Veterinários de Pequenos Animais 

2. Parecerista de projeto de pesquisa da Universidade Estadual de 

Goiás – Campus de são Luís de Montes Belos 

3. Relatoria de trabalhos no 32o Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA 

4. Revisor de trabalhos científicos no I Congresso do Centro Oeste de 

Clínicos Veterinários de Pequenos Animais 

5. Relator do comitê científico do XXIX Congresso Brasileiro de 

Clínicos Veterinários de Pequenos Animais 
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6. Revisor de trabalhos científicos no III Congresso do Centro Oeste 

de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais 

7. Membro do comitê institucional de Iniciação Científica CNPq/UFG 

– avaliação dos trabalhos finais 

8. Avaliadora de resumos do I Encontro Científico da EVZ/UFG 

9. Comissão de coordenação de Programas Institucionais do 15º 

CONPEEX/UFG 

10. Comissão do Seminário Geral de Ensino, Pesquisa e Extensão do 

16º CONPEEX/UFG 

11. Banca examinadora do I Simpósio Latino-americano de 

Cardiologia Veterinária do JBCA – UENF 

12. Avaliadora de resumos do III Encontro Científico da EVZ/UFG 
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11. Assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento 
à pesquisa, ao ensino ou à extensão 

 

Quanto às atividades de consultoria e assessoria é possível elencar: 

1. Avaliadora de Cursos de Graduação e de Instituições de 

Educação Superior da DAES/INEP/MEC 

2. Preparação de Questões para a Prova no Exame Nacional de 

Certificação Profissional do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária em 2004 

3. Consultoria ad hoc Pró Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação 

da UEG 

4. Representante do CRMV – GO na Comissão Municipal de 

controle de infeção nos estabelecimentos de saúde 

5. Membro da Comissão Estadual de Ensino da Medicina 

Veterinária 

6. Avaliador externo do Processo Seletivo do PIBIC da PU 

Paraná 

7. Membro da Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde - Câmara 6 – Ministério da 

Educação e Ministério da Saúde 

8. Comitê de área interno da Revista Ciência Animal Brasileira 

9. Comitê interno do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica/CNPq da UFG, para a área de Ciências 

Agrárias da UFG  

10. Membro do Conselho Consultivo do Instituto Euvaldo Lodi 

Goiás - IEL/GO 

11. Membro da Comissão de Políticas para Graduação na UFG 
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Cargos administrativos 
 

“Sabemos o que somos, mas não sabemos o que poderemos ser.” 
 

William Shakespeare 
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12. Exercício de cargos na administração central e/ou colegiados 
centrais e/ou de diretoria/chefia de unidades/setores e/ou de 
representação 

 

As atividades administrativas me foram oportunizadas pouco após 

o meu ingresso na EVZ. 

Apesar de não fazerem parte do escopo profissional inicialmente 

projetado, estas experiências foram, aos poucos, me conquistando com a 

possibilidade de contribuir de forma macro com os processos e dinâmicas 

do exercício acadêmico e profissional. 

Foram e são experiências cheias de aprendizado, em que ao final 

do exercício de cada novo cargo, me sinto um capital humano renovado, 

enriquecido e com maior amplitude de trabalho. 

Todas elas, designadas por portaria, estão discriminadas no 

quadro 28. Descreverei em texto aquelas mais relevantes para minha 

trajetória laboral. 

A primeira experiência administrativa aconteceu como 

representante da Escola de Veterinária no conselho de bibliotecas da 

UFG. As reuniões eram momentos de discussão sobre o acervo 

bibliográfico e matriz de distribuição de recursos entre as unidades, para 

novas aquisições. Quando consulto o acervo da biblioteca da UFG hoje, 

via plataforma Sophia, percebo que muito do que existe de material 

bibliográfico referente à clínica, cirurgia e cardiologia advém deste meu 

período de contribuição. Este trabalho demanda muita colaboração dos 

colegas na indicação de títulos e seus orçamentos, o que muitas vezes é 

decepcionante, frente à falta de envolvimento de muitos nesta tarefa. 

Assim, quem assume este cargo, precisa consultar bases bibliográficas 

das diversas áreas de formação do curso, no intuito de produzir uma 

planilha de compras rica, satisfatória e que atenda, não só às demandas 

dos estudantes, mas também às avaliações do INEP, quando ocorrem as 

avaliações in loco. 

Ainda em 2004, como já comentado, fui designada para compor a 

comissão de reativação do curso de Especialização em Clínica Médica e 
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Cirúrgica, o que culminou com a gênese do curso de Residência Médico 

Veterinária, do qual fui sub coordenadora e depois coordenadora, entre 

2006 e 2011. Esta atividade foi árdua porém riquíssima! Foi de suma 

importância ter estudado na FCAV/Unesp, que já possuía um programa 

de residência consolidado, onde tive a oportunidade de acompanhar e 

interagir intensamente durante o período do doutorado. Tal experiência 

me ajudou a trazer opiniões para matriz curricular, atividades práticas, 

logística de plantões e discussões técnicas para os residentes. Além disso, 

foi a minha primeira experiência com trâmites orçamentários dentro da 

universidade, interações com a fundação de amparo à pesquisa 

(FUNAPE), uma vez que a coordenação não contava com servidor do 

quadro técnico e, portanto, éramos nós quem fazíamos toda a tramitação 

para pagamento de bolsas dos estudantes. 

Durante todo o meu período na coordenação da residência e 

posteriormente a ele, segui contribuindo ativamente com os processos 

seletivos dos médicos veterinários que intentavam ingressar no curso. 

Em 2006 ingressei no comitê de ética em pesquisa da UFG (CEP). 

Àquela época, as pesquisas envolvendo seres humanos e animais eram 

analisadas por este comitê, sendo assim, pude compreender melhor os 

processos que envolviam questionários, pesquisas com grupos 

vulneráveis como os indígenas, o que ampliou a minha visão crítica e de 

criação de protocolos para experimentos diversos. Pude participar da 

criação da comissão de ética no uso de animais (CEUA), sendo inclusive 

vice coordenadora, que tornou mais eficiente e específica a análise de 

projetos envolvendo experimentação animal. Esta fase me aproximou 

muito da Dra. Ekaterina Akimovna Botovchenco Rivera, ícone e 

referência nacional e internacional em experimentação animal. Por meio 

desta aproximação pude realizar cursos específicos sobre animais de 

laboratório, conhecer mais sobre os pontos finais humanitários, 

enriquecer minha capacidade de elaboração de pareceres, o que 

contribuiu fortemente para as atividades que desenvolvi posteriormente. 

Permaneci na CEUA até 2013, época do meu ingresso na coordenação 

acadêmica do curso. 
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Em 2007, a convite do Prof. Cristiano Sales Prado, tornei-me sub 

chefe do Departamento de Medicina Veterinária (DMV). Aqui se iniciava 

um novo aprendizado, que incluía reuniões com corpo docente e técnico 

administrativo, demandas administrativas e estruturais, conhecimento 

dos centros de custo dos setores que compõem o departamento (Clínica 

e Cirurgia, Patologia Animal, Medicina Veterinária Preventiva e Inspeção 

e Tecnologia de Alimentos). Fui sub chefe por quatro anos e, em seguida, 

chefe do departamento por mais quatro anos. Neste momento, a profa. 

Ana Paula Iglesias Santin se tornou sub chefe e esta dupla se repetiria à 

época da coordenação do curso de medicina veterinária.  

Durante minha passagem pelo DMV, tentei tornar as relações um 

pouco mais próximas e amistosas, promovendo, inclusive 

confraternizações com brincadeiras de amigo-secreto ao final dos anos 

letivos, pois achava interessante observar o distanciamento dos colegas, 

a despeito do trabalho no mesmo local há décadas e a existência de 

animosidades que poderiam ser dirimidas, contribuindo para um 

ambiente de trabalho mais agradável e salutar. Foi neste período que 

também comecei a participar das reuniões do Conselho Diretor da EVZ, 

congregação de deliberação máxima da unidade, ampliando meu 

conhecimento e visão acerca de processos regulatórios, estágio 

probatório, progressão e promoção dos docentes. Deste período, além da 

experiência administrativa, carrego, com carinho, a memória do respeito 

e colaboração que todos os docentes sempre externaram por mim; à 

época, todos eram mais velhos que eu, muitos haviam sido meus 

professores durante a graduação e, unanimemente, confiaram no meu 

trabalho, na representatividade e na liderança que o cargo exigia. 

Desde o meu ingresso, contribuí com as atividades administrativas 

do Programa de Pós Graduação em Ciência Animal, seja como membro 

da comissão de seleção ou da comissão de projetos. 

Ainda relacionado às atividades de pesquisa, fiz parte do comitê 

interno do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/CNPq 

da UFG, para a área de Ciências Agrárias, de 2012 a 2016. Participar 

deste comitê é uma rica oportunidade de contato com a pesquisa em toda 
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a universidade, pois além de apreciar os planos de trabalho dos 

candidatos à iniciação científica, participamos da análise dos relatórios 

finais e também das apresentações, orais e em pôster, destes estudantes. 

Torna-se visível o desenvolvimento acadêmico proporcionado por este 

programa e, ao ouvirmos as considerações feitas pelos avaliadores 

externos, muito aprendemos e balizamos o olhar crítico e investigativo 

tão necessários ao desenvolvimento das atividades de pesquisa. Durante 

este período, com o grande auxílio da profa. Veridiana Maria Brianezi 

Dignani de Moura, conseguimos estabelecer um modelo de relatório mais 

adequado à área de agrárias, modelo este utilizado até o presente pela 

instituição. 

Em 2010 ingressei no núcleo docente estruturante (NDE) do curso 

de medicina veterinária, e o presidi durante o período em que fui 

coordenadora. Como desde 2006 compunha o banco de avaliadores do 

sistema nacional de avaliação da educação superior (BASis), no MEC, e 

em todas as visitas in loco precisava conversar e avaliar o NDE dos 

cursos, essa rica experiência prévia me tornou capaz de compreender 

rapidamente a dinâmica e importância do trabalho do NDE na 

concepção, gestão e acompanhamento dos projetos pedagógicos vigentes. 

Além disso, este era um trabalho administrativo de caráter 

eminentemente pedagógico, o que me atraía, pela proximidade com a 

graduação. 

Uma oportunidade de aproximação com as oportunidades de 

intercâmbio internacional deu-se por meio da participação na comissão 

para avaliação oral dos candidatos do programa BRAFRAGRI (Brasil 

França Agricultura), que oportuniza aos estudantes um período de 

estudos de graduação nas áreas de ciências agronômicas, 

agroalimentares e veterinária, para fomentar o intercâmbio em ambos os 

países e estimular a aproximação das estruturas curriculares, inclusive 

a equivalência e o reconhecimento mútuo de créditos obtidos nas 

instituições participantes. 

Como já descrito anteriormente, em 2014 assumi o cargo de 

coordenadora do curso de medicina veterinária, atividade que se 
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estendeu até o início de 2018, quando fui convidada, pela gestão 

superior, a contribuir com a Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD), 

inicialmente como Coordenadora Geral de Estágios da UFG. 

Durante o período na coordenação de cursos, fui conselheira 

titular Câmara Superior de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Cultura (CEPEC), membro das comissões de elaboração do 

calendário acadêmico e de análise dos processos contra exclusão da 

Câmara Regional de Graduação, oportunidades de conhecer os 

coordenadores de todos os cursos da UFG, incluindo suas regionais (que 

ficavam nas cidades de Goiás, Jataí e Catalão), relatar processos de 

cunho acadêmico e administrativo, opinar e participar da construção de 

resoluções referentes à graduação e da organização de eventos 

institucionais voltados à graduação. Neste período comecei a perceber 

claramente a diversidade da universidade, de seus alunos e cursos e os 

desafios enfrentados por quem assume a gestão superior. 

Em janeiro de 2018, após a posse do atual Reitor, prof. Edward 

Madureira Brasil, fui convidada a assumir a Coordenação de estágios da 

UFG. Mais uma vez fui surpreendida por um convite tão especial e 

desafiador, num momento em que já começava a programar o término 

das atividades da coordenação e retorno para as atividades ordinárias de 

docente. Três foram os pilares que alicerçaram a minha decisão, após 

receber franco apoio familiar: a minha admiração e apreço pelo Prof. 

Edward, a oportunidade de servir e aprender em uma esfera ainda mais 

amplificada, a constatação de que havia sido escolhida entre mais de 

2.000 docentes, sendo a única representante da EVZ a compor a nova 

gestão. 

Logo no início da gestão, a PROGRAD foi reestruturada fazendo 

com que a minha missão se tornasse ainda maior. Tornei-me Diretora de 

Desenvolvimento Acadêmico (DDA), uma pasta responsável por diversos 

programas: Coordenação geral de estágios, Programa de Monitoria, 

Programa de Mobilidade Acadêmica, Programa de Educação Tutorial 

(PET), Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) e 

Programa Preparatório de Português para estudantes do PEC-G (PRÉ-
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PEC-G). Além desses, participo da Comissão de Políticas para graduação 

na UFG, no intuito de contribuir para concepção de novos programas e 

as resoluções e normativas que os norteiam.  

Para execução de todos estes programas, conto com a inestimável 

colaboração de um docente, seis técnicos e um estagiário. 

Assumir esta pasta me fez, dentre tantas outras coisas que 

apontarei a seguir, trocar o trabalho diário com uma comunidade 

acadêmica de 578 estudantes e 67 docentes (EVZ), por uma comunidade 

de 30.270 estudantes, 2.803 docentes (UFG). 

As atividades de gestão da Coordenação Geral de Estágios 

abrangem as duas modalidades: estágios obrigatórios e não obrigatórios. 

Para tanto, discriminarei as atividades sob minha responsabilidade em 

tópicos: 

• análise e aprovação das minutas de convênios com entes 

externos, que hoje somam 1.522 instituições, empresas e 

profissionais liberais, e 29 agentes integradores; 

• acompanhamento e atualização das legislações internas 

pertinentes ao estágio;  

• coordenação das reuniões e atividades com os 

coordenadores de estágios dos 102 cursos das 30 unidades 

acadêmicas; 

• visitas à unidades acadêmicas em Goiânia, Goiás, Jataí, 

Catalão e Aparecida de Goiânia; 

• gestão da Central de estágios, que atende os estudantes em 

estágio não obrigatório;  

• acompanhamento e assinatura dos documentos de 

aproximadamente  3.000 estagiários, da modalidade não 

obrigatória, a cada ano; 

• acompanhamento de aproximadamente 4.600 estudantes 

em atividades de estágio obrigatório, a cada semestre; 

• gestão e fiscalização do seguro para os estudantes em 

atividades de estágio; 
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• reuniões com agentes integradores; 

• interlocução com entidades estaduais e municipais da 

educação e da saúde; 

• manutenção e atualização do sítio eletrônico da DDA na 

PROGRAD; 

• participação no Conselho Consultivo do Instituto Euvaldo 

Lodi (IEL) Goiás, diretamente ligado à Federação das 

indústrias do estado de Goiás (FIEG); 

• organização da mostra de estágios da UFG (iniciada nesta 

gestão, completando, este ano, sua terceira edição); 

• avaliação da política de estágios nos projetos pedagógicos de 

cursos em tramitação; 

• gestão do edital interno para vagas de estágio não obrigatório 

na UFG; 

• gestão das atividades do campus da cidade de 

Firminópolis/GO, que recebe aproximadamente 200 

alunos/ano dos cursos de Enfermagem, Medicina, Nutrição 

e Odontologia, em regime de internato, para realização do 

Estágio Comunitário, com o objetivo de desenvolver ações de 

saúde no âmbito da Atenção Básica por meio do exercício 

interprofissional, nos municípios de Firminópolis e São Luís 

de Montes Belos. Em 2019, estes estudantes acompanharam 

efetivamente 15.498 atendimentos nestes municípios; 

• inscrição em prêmios regionais e estaduais de estágio. 

Para execução das atividades da Central de Estágios, conto com a 

prestimosa e eficiente ajuda dos servidores técnicos, Juliana Luis e Silva, 

Bruno Cézar Ramos Jubé e Rogério Marques Júnior, bem como da 

estagiária do curso de Ciências Sociais, Sabrina Lima da Silva. 

As atividades do Programa de Monitoria são coordenadas pelo 

técnico em assuntos educacionais, Claudisom Martins de Oliveira e 

consistem em gestão dos editais, pagamentos de bolsas (atualmente 900), 

treinamento dos coordenadores e monitores, eventos de acolhida aos 

monitores, organização de eventos institucionais que envolvam 
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monitoria, orientação aos estudantes (aproximadamente 1.700 

monitores por semestre) e seus orientadores. Esta mesma pasta faz a 

gestão dos monitores que auxiliam as atividades dos centros de aulas da 

UFG. 

As atividades de organização do Espaço da Profissões, maior evento 

da UFG, que recebe a visita de aproximadamente 30.000 estudantes do 

ensino médio a cada versão, são coordenadas pela profa. Janice Pereira 

Lopes e pelo Claudisom Martins de Oliveira. Tem-se realizado, além do 

evento tradicional, eventos itinerantes para ampliar o acesso dos 

estudantes do ensino médio à ciência e aos cursos ofertados pela UFG. 

O escopo principal desde evento é apresentar os laboratórios, as 

atividades e os cursos, de forma interativa, para dirimir as dúvidas dos 

futuros ingressantes. Este ano, em virtude da pandemia, o desafio está 

sendo realizar o evento integralmente em forma digital. 

O Programa de Mobilidade Acadêmica é coordenado pelo servidor 

técnico Heloísio Caetano Mendes e contempla a mobilidade acadêmica 

nacional, entre estudantes de graduação das regionais da UFG 

(mobilidade interna – PMI), entre estudantes das instituições públicas do 

estado (PMIPES) e entre estudantes de outras instituições federais do 

país (PME). Para tanto, precisamos cuidar das resoluções inerentes ao 

programa, dos editais, acompanhamento dos processos de inscrição dos 

estudantes e análise pelas coordenações de curso das instituições de 

origem e destino, matrícula e expedição das informações de histórico, ao 

início e fim de cada ciclo. 

O mesmo servidor técnico também coordena o Programa de 

Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) e o Pré PEC-G. Este 

programa nos proporciona contato direto com o Ministério da Educação 

e o Ministério das Relações exteriores. Por meio deles, recebemos 

estudantes de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém 

acordo educacional, cultural ou científico-tecnológico que terão a 

oportunidade de realizar seus estudos de graduação em Instituições de 

Ensino Superior (IES) brasileiras. Para os estudantes do Pré PEC-G, 

precisamos oferecer as disciplinas específicas para o aprendizado da 
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língua portuguesa. Para aqueles que já ingressaram no PEC-G, 

precisamos realizar todo o acompanhamento pedagógico, publicar e 

acompanhar os editais de bolsas específicas ao programa, fornecer as 

informações pertinentes à legalidade de permanência no Brasil e 

direcionamento a qualquer necessidade assistencial ou psicológica que 

porventura possam ter. Ano a ano, há um revezamento para recebimento 

de estudantes de origem francófona ou hispânica. Atualmente temos um 

grupo de 23 estudantes pré PEC-G de origem hispânica e 

aproximadamente 30 outros cursando graduação. Os países mais 

representados são Benim, Gabão, Timor-leste, Guiné equatorial, 

República do Congo, Cabo Verde, Cuba e Paraguai. 

Por fim, a Coordenação do Programa de Educação Tutorial também 

faz parte da DDA. Este é coordenado pelo Prof. Kléber Mendes de 

Figueiredo, auxiliado pelo servidor técnico administrativo Francisco 

Antônio de Castro. Este é um programa bem consolidado na UFG, que 

conta com 10 grupos, nas seguintes áreas: Geografia, Enfermagem, 

Engenharia de Alimentos, Matemática, Nutrição, Ciências Biológicas, 

Ciências Sociais, Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, 

Engenharia Mecânica e Licenciatura Intercultural Indígena, beneficiando 

estudantes não apenas com bolsas, mas, principalmente, com uma 

formação acadêmica sólida pautada no diálogo constante entre ensino, 

pesquisa e extensão. Hoje, mais de 100 estudantes estão vinculados ao 

programa e, junto aos seus tutores, desenvolvem um grande número de 

atividades com interação direta com os projetos pedagógicos dos cursos 

e com claros objetivos de interprofissionalidade. 

Para gestão do programa, precisamos cuidar dos editais, da seleção 

de tutores e estudantes, da homologação das bolsas, da coordenação do 

conselho gestor e a elaboração dos relatórios consolidados anuais e da 

organização de eventos. 

Além das atividades ordinárias, a equipe estabeleceu como metas 

para esta gestão: 
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• transportar todo o fluxo documental das atividades de 

estágio para as plataformas online. Este desafio depende da 

colaboração da Secretaria de Tecnologia e Informação da 

UFG (SETI), mais diretamente de seus dois órgãos Cercomp 

(Centro de recursos computacionais) e Cidarq (Centro de 

informação, documentação e arquivo). Estamos trabalhando 

nestes modelos desde o segundo semestre de 2018 e agora 

já estamos na fase piloto, pré-lançamento para a 

comunidade acadêmica; 

• realizar evento voltado para o mundo do trabalho, que 

aconteceria presencialmente este ano, mas, em virtude da 

pandemia, será redimensionado para um modelo 360º, 

completamente virtual, em duas etapas, uma voltada para 

as licenciaturas e outra para os bacharelados; 

• utilizar ferramentas de gestão institucional GPWEB, para 

acompanhamento do cumprimento de metas; 

• realizar campanhas de divulgação da Central de Estágios e 

incentivo à maior participação dos estudantes em atividades 

de estágio não obrigatório; 

• criar fluxos para aproveitamento das competências 

profissionais adquiridas por meio de vínculo formal de 

trabalho, como horas de estágio obrigatório; 

• instituir eventos de acolhida aos estagiários; 

• coordenar workshops para estimular os estudantes a 

participar dos programas, principalmente o de mobilidade 

acadêmica; 

• ofertar oficinas para treinamento de todos os usuários nos 

novos módulos/sistemas; 

• consolidar eventos institucionais que envolvam os 

programas acadêmicos da DDA; 

• aumentar a visibilidade do campus de Firminópolis; 

• gerenciamento e atualização de todos os sítios eletrônicos da 

DDA; 
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• reformulação do programa de monitoria, vinculando os 

planos de trabalho a projetos de ensino; 

• criação do programa institucional de tutoria acadêmica; 

• desburocratizar o fluxo da mobilidade acadêmica; 

• resgate e consolidação do programa PEC-G, fortalecendo a 

participação de outros órgãos e o acompanhamento 

pedagógico, mapeando fluxos e processos; 

• dar mais visibilidade às ações do PET; 

• publicação de e-book da gestão. 

Com a emancipação das regionais Catalão e Jataí, transformadas, 

a poucos meses, em Universidades (UFJ e UFCAT) estamos realizando 

todo o processo de tutoria pertinente às atividades albergadas na DDA. 

Assim, realizamos reuniões semanais e também sob demanda, a fim de 

auxiliar estas duas novas instituições no processo de transição à 

completa autonomia. 

Todas as atividades são de grande monta, desafiadoras e 

exaustivas, entretanto é importante sinalizar que o desafio foi bastante 

amplificado com a chegada desta pandemia da COVID-19. Durante este 

período, a publicação de documentos oficiais pelos Ministérios da 

Educação e da Saúde, bem como pelo Presidente da República e 

Governador do estado de Goiás tem sido quase que diária. A cada nova 

portaria, decreto ou medida provisória, uma série de ações precisa ser 

tomada na esfera da gestão universitária. Considerando apenas aquelas 

que envolvem a DDA e, portanto, minha ação direta, é possível elencar: 

• normatização das atividades de estágios obrigatórios para os 

estudantes dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem 

e Fisioterapia; 

• normatização dos fluxos e documentos para os estágios 

obrigatórios nas atividades consideradas essenciais; 

• garantia de treinamento, equipamentos de proteção 

individual e seguro para os estudantes nas atividades de 

estágio; 
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• acompanhamento dos estágios não obrigatórios, em forma 

presencial ou em trabalho remoto; 

• criação dos fluxos para assinaturas de documentos e 

atendimentos completamente não presencial; 

• normatização de fluxos e documentos para antecipação de 

colação de grau para os cursos de Medicina, Farmácia, 

Enfermagem e Fisioterapia; 

• formulação e aplicação de questionários aos estudantes para 

verificar as condições de retorno às atividades acadêmicas 

de forma remota; 

• participação nos grupos de trabalho para desenvolvimento e 

aplicação de tecnologias digitais de informação e 

comunicação (GT-TDICs); 

• participação na organização do espaço das profissões digital; 

• participação na elaboração de novas resoluções internas; 

• criação de métodos para gestão da equipe em um formato 

semi-presencial. 

Além destas atividades, sou membro da Comissão Própria de 

Avaliação, que possui dois representantes diretos da PROGRAD, eu e a 

servidora técnica Edyr Faria de Oliveira, Diretora de Gestão Técnica. 

Muito gratificante fazer parte dessa comissão, que cuida de todos os 

processos de avaliação da universidade, recebe as comissões de 

avaliação institucional e de cursos e constrói os relatórios de avaliação 

interna. Esta comissão é composta por oito representantes docentes, 

seis representantes técnicos administrativos, dois representantes 

discentes e três representantes da sociedade civil. Finalizamos este mês 

o 9º ciclo avaliativo (2018-2020), que contemplou as avaliações 

institucional, dos docentes, da turma e a auto avaliação. Este relatório 

foi apresentado pelo presidente da CPA, Prof. Edward Humberto 

Guimarães Júnior, ao Reitor e aos diretores da unidades acadêmicas. 

Constitui premissa maior deste grupo e gestão aproximar a comunidade 

interna dos resultados, apropriando-os e transformando as fragilidades 

apontadas em novas metas e futuros resultados. 
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É bem verdade que estas atividades, repletas de nuances 

organizacionais, administrativas e legislativas, ocupam tempo e força 

de trabalho que poderiam ser empregados para incrementar aquelas 

puramente de ensino, pesquisa ou mesmo extensão. Mas aqui 

retornarei ao conceito e missão de servir, pois compreendo que assumir 

estes desafios também é uma forma de doação institucional, em que os 

objetivos pessoais ficam em segundo plano, frente àqueles 

institucionais. Ter esta percepção tem aumentado o meu sentido de 

valor a cada nova atribuição assumida e me realiza muito ver o fruto 

deste esforço reverberando, não só pela minha unidade acadêmica, mas 

por toda a universidade. 

 

Quadro 28 - Exercício de cargos designados por portaria entre 2004 e 2019. 

Portaria	 Cargo	

026	de	25/05/2004	
Suplente	 do	 cargo	 de	 representante	 da	 escola	 de	
veterinária	junto	ao	conselho	de	bibliotecas	da	UFG.	

028	de	10/08/2004	 Comissão	Organizadora	da	XVII	SEVET.	

029	de	18/08/2004	
Comissão	para	reativação	do	curso	de	Especialização	em	
Clínica	Médica	e	Cirúrgica.	

027	de	09/05/2005	
Mesa	 receptora	 de	 votos	 da	 seção	 14	 –	 Escola	 de	
Veterinária.	

029	de	13/05/2005	
Mesa	receptora	e	de	apuração	de	votos	para	a	eleição	dos	
representantes	junto	aos	conselhos	superiores	da	UFG.	

0602	de	22/03/2006	
Representante	da	EV	no	Comitê	de	ética	em	Pesquisa	da	
UFG.	

017	de	07/04/2006	 Sub	 Coordenadora	 do	 curso	 de	 Especialização	 em	
Residência	Médico	Veterinária	da	EV/UFG	por	24	meses.	

0911	de	24/04/2006	
Representante	da	EV	no	Comitê	de	ética	em	Pesquisa	da	
UFG	por	três	anos.	

002	de	31/01/2007	 Comissão	de	seleção	do	segundo	processo	seletivo	para	o	
curso	de	Especialização.	

032	de	26/03/2007	 Coordenadora	de	extensão	suplente	da	EV	

1628	de	03/08/2007	
Sub-chefe	do	Departamento	de	Medicina	Veterinária	da	
EV	por	dois	anos	

052	de	17/10/2007	 Coordenadora	do	Curso	de	Especialização	em	Residência	
Médico-Veterinária	da	EV	por	24	meses.	

051	de	18/10/2007	
Comissão	de	Seleção	do	Programa	de	Pós	Graduação	em	
Ciência	Animal	da	EV	por	dois	anos.	

18	de	22/09/2008	
Comissão	Estadual	de	Ensino	da	Medicina	Veterinária	do	
CRMV-GO	para	o	triênio	2008/2011.	

006	de	16/02/2009	
Presidente	da	Comissão	de	Seleção	do	quarto	processo	
seletivo	 do	 Curso	 de	 Especialização	 em	 Residência	
Médico	Veterinária.	

028	de	16/04/2009	
Comissão	de	Projetos	do	Programa	de	Pós	Graduação	em	
Ciência	Animal	da	EV	por	dois	anos.	
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Quadro 28 - Exercício de cargos designados por portaria entre 2004 e 2019. 

Continuação... 
Portaria	 Cargo	

2430	de	15/06/2009	
Representante	da	EV	no	Comitê	de	Ética	em	Pesquisa	da	
UFG	–	prorrogação	de	mandato	por	três	anos.	

2632	de	03/07/2009	
Recondução	do	mandato	de	Sub-chefe	do	Departamento	
de	Medicina	Veterinária	por	dois	anos.	

1001	de	09/03/2010	
Coordenadora	do	Curso	de	Especialização	em	Residência	
Médico	Veterinária	por	12	meses.	

063	de	29/10/2010	
Núcleo	 Docente	 Estruturante	 do	 curso	 de	 Medicina	
Veterinária.	

064	de	23/11/2010	 Comissão	 de	 Seleção	 do	 Curso	 de	 Especialização	 em	
Residência	Médico	Veterinária.	

002	de	07/02/2011	
Banca	 examinadora	 de	 processo	 seletivo	 para	
contratação	 de	 Professor	 Substituto	 na	 área	 de	
Semiologia	e	Laboratório	Clínico.	

2264	de	2011	
Chefe	do	Departamento	de	Medicina	Veterinária	da	EVZ	
por	dois	anos.	

069	de	14/12/2011	
Comissão	 de	 Seleção	 do	 Curso	 de	 Especialização	 em	
Residência	Médico	Veterinária.	

2540	de	03/08/2011	
Vice-	 coordenadora	 da	 Comissão	 de	 Ética	 no	 Uso	 de	
Animais	por	dois	anos.	

2860	de	2012	
Comitê	 interno	do	Programa	 Institucional	de	Bolsas	de	
Iniciação	Científica/CNPq	da	UFG,	para	a	área	de	Ciências	
Agrárias	por	dois	anos.	

SBMV-PR	0255	de	2012	
Representante	 da	 SBMV	 para	 a	 Câmara	 Técnica	 no6	 -	
Saúde	animal	e	Ambiental	–	CNRMS-MEC.	

31	de	77/03/2012	 Membro	da	Comissão	para	verificação	de	RADOCs	

004	de	21/02/2013	
Comissão	 de	 Avaliação	 de	 Projetos	 do	 PPGCA/EVZ	 até	
08/12/2014.	

1456	de	22	de	março	de	
2013	

Comissão	para	avaliação	oral	do	BRAFRAGRI	Veterinária.	

66	de	11/10/2013	
68	de	26/11/2013	 Comissão	de	Seleção	do	PPGCA/EVZ	até	08/12/2014.	

5023	de	2013	
Recondução	como	Chefe	do	Departamento	de	Medicina	
Veterinária	da	EVZ	por	dois	anos.	

4182	de	2013	
Comitê	 interno	do	Programa	 Institucional	de	Bolsas	de	
Iniciação	Científica/CNPq	da	UFG,	para	a	área	de	Ciências	
Agrárias	por	dois	anos.	

99/2013	–	GD	de	
17/12/2013	

Membro	 suplente	 da	 Comissão	 Examinadora	 do	
Concurso	 para	 preenchimento	 de	 vaga	 de	 professor	
adjunto	–	Diagnóstico	por	imagem	–	UFMG.	

49	de	11/03/2014	
Coordenadora	 da	 Disciplina	 de	 Clínica	 Médica	 de	
Pequenos	Animais.	

3653	de	2014	
Cargo	 de	 Coordenadora	 do	 Curso	 de	 Medicina	
Veterinária,	por	dois	anos.	

3592	de	2014	 Presidente	do	Núcleo	Docente	Estruturante	do	curso	de	
Medicina	Veterinária,	por	três	anos.	

1711	de	2014	

Banca	Examinadora	do	Concurso	Público	para	o	cargo	de	
Professor	 da	 Carreira	 do	 Magistério	 Superior,	 área:	
Medicina	 de	 Emergência	 e	 Terapia	 Intensiva	 em	
Medicina	Veterinária/EVZ.	
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Quadro 28 - Exercício de cargos designados por portaria entre 2004 e 2019. 

Continuação... 
Portaria	 Cargo	

5578	de	2014	

Banca	Examinadora	do	Concurso	Público	para	o	cargo	de	
Professor	 da	 Carreira	 do	 Magistério	 Superior,	 área:	
Medicina	 de	 Emergência	 e	 Terapia	 Intensiva	 em	
Medicina	Veterinária/EVZ	

1635	de	2014	
Comitê	 interno	do	Programa	 Institucional	de	Bolsas	de	
Iniciação	Científica/CNPq	da	UFG,	para	a	área	de	Ciências	
Agrárias,	por	dois	anos.	

96	de	10/04/2014	 Comitê	 de	 área	 interno	 da	 Revista	 Ciência	 Animal	
Brasileira,	por	dois	anos.	

2272	de	26/05/2015	
Presidente	do	Núcleo	Docente	Estruturante	do	curso	de	
Medicina	Veterinária,	da	regional	Goiânia,	por	três	anos.	

22	de	16/12/2015	
Coordenadora	 do	 Ambulatório	 de	 Cardiologia	
Veterinária	,	por	três	anos.	

5851	de	19/10/2016	
Recondução	 do	 Cargo	 de	 Coordenadora	 do	 Curso	 de	
Medicina	Veterinária,	por	dois	anos.	

5631	de	20/10/2017	
Conselheira	titular	da	Câmara	Superior	de	Graduação	do	
Conselho	 de	 Ensino,	 Pesquisa,	 Extensão	 e	 Cultura	
(CEPEC),	por	dois	anos.	

5378	de	2017	
Comissão	 de	 Elaboração	 do	 Calendário	 Acadêmico	 de	
2018.	

3738	de	13/07/2017	
Comissão	 de	 análise	 dos	 processos	 contra	 exclusão	 da	
Câmara	de	Graduação	–	Regional	Goiânia.	

4225	de	2017	
Membro	 suplente	 de	 Banca	 Examinadora	 do	 Concurso	
Público	 para	 o	 cargo	 de	 Professor	 da	 Carreira	 do	
Magistério	Superior,	área:	Toxicologia	Veterinária/EVZ.	

2846	de	22/05/2018	
Comissão	Organizadora	do	evento	Espaço	das	Profissões	
2018	–	regional	Goiânia.	

6579	de	04/12/2018	
Comissão	 de	 análise	 dos	 processos	 contra	 exclusão	 da	
Câmara	de	Graduação	–	Regional	Goiânia.	

3922	de	19/07/2018	
Substituir	 o	 Coordenador	 Geral	 de	 Graduação	 da	 Pró	
Reitoria	 de	 Graduação	 em	 virtude	 das	 férias	
regulamentares	do	titular.	

5671	de	23/10/2018	

Comissão	 de	 análise	 das	 premiações	 indicadas	 pelas	
diretorias	de	unidades	acadêmicas,	unidades	acadêmicas	
especiais,	pró	reitorias	e	órgãos	para	o	recebimento	do	
Certificado	de	Reconhecimento	CONSUNI	UFG	em	2018.	

SEI	133	de	21/12/2018	
Fiscal	da	ata	de	registro	de	preços	217/2018	proveniente	
do	pregão	eletrônico	143/2018	sobre	seguro	de	vida	dos	
estagiários	de	todas	as	regionais	da	UFG.	

0833	de	15/02/2018	
Nomeação	 para	 o	 cargo	 de	 Coordenadora	 Geral	 de	
Estágios	da	PROGRAD/UFG.	

0656	de	04/02/2019	
Nomeação	para	o	cargo	de	Diretora	de	Desenvolvimento	
Acadêmico	da	PROGRAD/UFG.	

14/2019	–	GD	de	
19/03/2019	

Membro	 titulares	 de	 comissão	 	 Examinadora	 do	
Concurso	Público	para	o	cargo	de	Professor	da	Carreira	
do	Magistério	Superior,	área:	Clínica	médica	de	pequenos	
animais/UFMG.	
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Quadro 28 - Exercício de cargos designados por portaria entre 2004 e 2019. 

Continuação... 
Portaria	 Cargo	

1635	de	27/03/2019	 Membro	da	Comissão	Própria	de	Avaliação	–	CPA/UFG	
5925	de	30/10/2019	 Comissão	de	Políticas	para	Graduação	na	UFG.	
5955	de	31/10/2019	 Comissão	de	Certificados	CONSUNI	2019.	

380	de	24/12/2019	

Fiscal	 das	 atas	 de	 registro	 de	 preços/contratos	
proveniente	 do	 pregão	 eletrônico	 120/2019	 para	
contratação	de	seguro	de	vida	dos	estagiários	de	todas	as	
regionais	da	UFG.	

Fonte: SICAD – Sistema de Cadastro de Atividades docentes da UFG/ 
http://lattes.cnpq.br/5593911382353878 
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Outras atividades relevantes  
 

“A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior 
número de pessoas.” 

 
Michel de Montaigne 

 

 
 

  



Memorial – Rosângela de Oliveira Alves Carvalho  

 

142 

13. Outras atividades relevantes na atuação profissional do 
professor 

 

Outras atividades, alcançadas por meio da minha atividade 

docente que gostaria de destacar são: 

Ingresso no grupo de avaliadores de Cursos de Graduação e de 

Instituições de Educação Superior da DAES/INEP, atividade que iniciei 

em 2006, proporcionando realizar cursos de capacitação no INEP/MEC; 

conhecer outras instituições de ensino superior, públicas e privadas, 

seus projetos pedagógicos de curso, ambientes de trabalho e logística de 

serviços e gestão; conhecer outros avaliadores, docentes experientes 

nesta atividade, vinculados a várias instituições pelo país. 

Participação em três gestões do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária (CRMV-GO). Fui conselheira efetiva na gestão 2008-2011; 

secretária geral da diretoria na gestão 2014-2017; conselheira efetiva na 

gestão 2017-2020. 

Durante esse período, pude participar e contribuir com a comissão 

estadual de ensino (2008-2011), discutindo, com as outras instituições 

do estado sobre os projetos pedagógicos dos cursos de medicina 

veterinária, o perfil dos egressos e o papel do CRMV na formação dos 

jovens profissionais. Agradeço ao MV. Wanderson Portugal Lemos, 

presidente desta gestão, pela confiança e oportunidade, bem como à EVZ, 

por ter referendado meu nome quando consultada. 

Em 2014, quando assumi o papel de secretária geral na diretoria 

do CRMV-GO, pude colocar em prática os planos de formação 

complementar de jovens profissionais, programa conhecido como CRMV 

Jovem. Para tanto, contei com estudantes e egressos da UFG na 

elaboração de pautas e da programação que poderia ser interessante a 

este público. Todas as ações tinham um viés solidário, pois as inscrições 

eram sob forma de alimentos ou vestuário, posteriormente doados a 

instituições como a Vila São José Bento Cottolengo, que é um hospital 

filantrópico, situado no município de Trindade/GO, Vila prestando 
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assistência a 365 pacientes com deficiências múltiplas, realizando cerca 

de 2.400 atendimentos ambulatoriais e educacionais diariamente. 

Além disso, contribuir com a diretoria do CRMV-GO me permitiu 

desenvolver as habilidades de gestão de equipes, uma vez que cabia a 

mim referendar a frequência, as atividades desenvolvidas pelos 

colaboradores, determinar tarefas e metas, dirimir e mediar conflitos. 

Agradeço ao Prof. Dr. Benedito Dias de Oliveira Filho, presidente desta 

gestão, pela confiança e oportunidade, bem como à EVZ, por ter mais 

uma vez referendado meu nome quando consultada. 

Na última gestão 2017-2020, sob a presidência do dileto Prof. Dr. 

Olízio Claudino da Silva, contribuí com a experiência na avaliação dos 

processos administrativos e éticos, entretanto, em virtude do meu 

ingresso nas atividades da PROGRAD, precisei solicitar afastamento. Ao 

presidente, que está neste momento em final de mandado, agradeço pela 

confiança, oportunidade e compreensão. À EVZ, continuo agradecida por 

sempre referendar e jamais ceifar a oportunidade de crescimento, pessoal 

e profissional. 

Em 2012, fui convidada a participar da Câmara Técnica da 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, 

coordenada conjuntamente pelo Ministério da Saúde e Ministério da 

Educação. Foi uma indicação da Sociedade Brasileira de Medicina 

Veterinária, referendada pelo MEC e MS, que me permitiu conhecer os 

projetos dos programas de residência por todo o país.  

Era o início da formalização dos programas via MEC, com inserção 

de novas áreas, discussão dos processos de validação e avaliação desta 

modalidade de formação. As principais atribuições dessa comissão são: 

avaliar e acreditar os programas de Residência Multiprofissional em 

Saúde e Residência em Área Profissional da Saúde de acordo com os 

princípios e diretrizes do SUS e que atendam às necessidades sócio 

epidemiológicas da população brasileira; credenciar os programas bem 

como as instituições habilitadas para oferecê-los; registrar certificados 

de programas de validade nacional, com especificação de categoria e 

ênfase do programa. 
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Foi mais uma grande experiência e creio que a minha passagem 

anterior pela coordenação do programa de residência em nossa unidade 

acadêmica me auxiliou muito na redação de pareceres e emissão de 

contribuições. 

Considerando uma importante etapa de formação pessoal e 

profissional, motivada pela necessidade de desenvolver e incrementar 

minha habilidade de trabalho com os estudantes, colegas, equipes e em 

atividades de gestão, concluí em 2018 o Programa de Formação e 

Certificação Internacional Professional and Self Coaching (PSC), 

tornando-me apta e licenciada para atuar como analista 

comportamental, Life Coach e Leader Coach, chancelado por institutos 

de referência mundial, tais como o Global Coaching Community, European 

Coaching Association, International Coaching Council, International 

Association of Coaching, Behavioral Coaching Institute e Brazilian 

Coaching Institute. 

Outra atividade relevante foi a participação mais ativa na 

Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária (SBCV). Fundada em 

1994 por profissionais de grande relevância nacional na área de 

Cardiologia e presidida pelo Prof. Dr. Aparecido Antonio Camacho em 

seus primeiros seis anos, esta sociedade promove cursos, simpósios, 

congressos e outros eventos com o escopo de difundir o estudo e as 

investigações cardiológicas no Brasil. No triênio 2010-2013, a SBCV 

iniciou sua expansão pelo Brasil, criando as Diretorias Regionais. Assim, 

tive a honra de ser a primeira diretora da regional Centro Oeste/Norte, 

organizando eventos nacionais e internacionais, envolvendo não só 

profissionais, mas também os programas de Residência e Pós Graduação 

da UFG. Após o primeiro mandato, e estabelecidas as regras de 

funcionamento destas diretorias, convidei os meus orientados de 

mestrado e doutorado a assumirem a diretoria, entretanto continuo 

participando ativamente como consultora em todas as atividades. 

A SBCV tem um papel fundamental na manutenção da qualidade 

dos serviços de cardiologia veterinária no Brasil e tem trabalhado 

incessantemente para instituir o título de especialista na área. Para 
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tanto, fui convidada para participar da primeira banca de avaliação dos 

futuros especialistas. Esta banca já foi submetida ao CFMV e muito me 

honra, não só fazer parte deste momento histórico da cardiologia 

veterinária brasileira, mas também pela deferência da lembrança do meu 

nome para compor um grupo em que estão os maiores nomes desta área 

no país, tais como Prof. Dr. Aparecido Antonio Camacho, Profa. Dra. 

Maria Helena Larsson, Profa. Dra. Denise Denise Saretta Schwartz e 

Profa. Dra. Ruthnéa Aparecida Lázaro Muzzi, com a possibilidade de 

recebimento do título de notório saber. 

Mais do que atividades de cunho político, estar à frente de ações 

do CRMV-GO e da SBCV me ajudaram a ser exemplo e referência para 

muitos estudantes e egressos. Assim, contribuindo diretamente com a 

profissão, também via a possibilidade de contribuir, mais um pouco com 

o ensino, alcançando, um pouco além, a formação acadêmica e 

profissional destes jovens médicos veterinários. 
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Perspectivas futuras 
 

“Recria tua vida, sempre, sempre. 
Remove pedras, planta roseiras e 

Faz doces. Recomeça.” 
Cora Coralina 
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Sem dúvida, este é um memorial um tanto diferente dos que li ou 

tive oportunidade de assistir, em que os professores estavam galgando 

seus últimos anos na atividade docente dentro da universidade. Não é o 

fim de um caminho, é o fechamento de mais um ciclo, repleto de reflexões 

para continuação da jornada. 

As experiências colecionadas até aqui alicerçam a prioridade de 

nutrir minha carreira no longo prazo, sem me afastar dos meus valores e 

propósitos. Algumas decisões para o futuro já estão definidas e perenes, 

outras, dependem diretamente do surgimento de oportunidades, que não 

podem, hoje, ser prontamente confirmadas. 

Essa participação na gestão superior, sem dúvida, está me 

presenteando com um legado pessoal enorme para futuras atividades. 

Estou aprendendo a trabalhar com métricas de acompanhamento de 

processos, determinação de planos de ações e metas, com a possibilidade 

de correção da ações durante o processo, conhecendo a universidade, a 

gestão e o ensino público de forma macro. Agradeço imensamente a 

confiança e sensibilidade do Reitor, Prof. Dr. Edward Madureira Brasil e 

da Vice Reitora, Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves, pela 

oportunidade e confiança mas, em especial, pela sensibilidade de me 

alocar na PROGRAD, para trabalhar com a graduação, que tanto me 

motiva, inspira e emociona. 

Estamos a um pouco mais da metade da gestão, e, da mesma forma 

que fui surpreendida com esta grande oportunidade, não sei que outras 

e se outras virão. Persisto no meu intuito de servir e colaborar. 

Quanto ao meu aprimoramento profissional, ainda permaneço com 

o objetivo de cursar um pós doutorado pleno. Algumas portas estão 

abertas e bem alinhadas, como na University of California em Davis (UC 

Davis) ou no Royal Veterinary College (RVC), em Londres. Entretanto, a 

temporalidade desta realização depende, não só das políticas que 

fomentam esta atividade, mas também das minhas atribuições na UFG. 

Sigo mantendo contato com os professores dessas instituições para que 

o vínculo não se perca no tempo. 
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Quanto à pesquisa, é meta publicar os resultados já produzidos, a 

despeito da frequente falta de contribuição dos egressos do programa de 

pós graduação e da morosidade de avaliação de alguns periódicos. Ainda, 

a contribuição com outros programas e universidades tem sido uma 

oportunidade exitosa de execução de trabalhos e obtenção de resultados. 

Um objetivo maior e que considero muito promissor, é seguir 

atendendo às demandas do INCT INOFAR, quanto aos testes 

farmacológicos e pré-clínicos de protótipos em ascensão e, ainda, evoluir 

na relação público privada (pesquisa, desenvolvimento e inovação – PD & 

I) para o desenvolvimento de novos fármacos de interesse para a 

cardiologia veterinária, que está mostrando sinais de êxito nos últimos 

anos. 

Quanto ao ensino, há sempre muito a fazer, a qualquer tempo, 

momento e atividade. O ensino na graduação sempre será o maior motivo 

do meu trabalho e maior fonte de luz e entusiasmo na jornada 

universitária. Preciso aprimorar os meus conhecimentos nas tecnologias 

digitais, o que modificará permanentemente a forma e o contexto para 

ministrar conteúdos e atividades. Pretendo continuar contribuindo 

ativamente com as disciplinas da minha área de atuação e com a 

reformulação do projeto pedagógico do curso de medicina veterinária, que 

está em curso. 

O novo PPC possibilitará a implantação de atividades de vivência 

em cardiologia, que há muito tempo tenho delineado em meus 

pensamentos e anotações e discutido com professores de outras 

universidades, nacionais e internacionais. 

Além, disso, caso esteja mais tempo na EVZ, será possível voltar a 

contribuir com o programa de residência de forma mais vigorosa, uma vez 

que esta é uma das etapas de formação profissional que muito me 

entusiasma. 

Por fim, mas não menos importante, continuar a cuidar do Serviço 

de Cardiologia do HV/EVZ/UFG é um objetivo perene, tanto em atenção 

à comunidade que o demanda, mas também em virtude da formação de 
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egressos que seguirão atuando nesta área. Este é um grande legado da 

minha formação acadêmica. 

E, lembrando que o Brasil conta com aproximadamente 6,5 

milhões de pessoas portadoras de deficiência visual, sendo 443.357 

residentes na região Centro-Oeste, não posso desistir ou esmorecer 

diante das dificuldades, prosseguindo firme quanto ao propósito de 

consolidar o Programa Cão Guia nacional, contribuindo diretamente para 

o atendimento de grande demanda social. 
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Conclusão 
 

“A vida é feita de escolhas,  
tome as rédeas da sua vida  
e busque o que te preenche!” 

 
“A vida é ou uma aventura audaciosa, ou não é nada. A 

segurança é geralmente uma superstição. Ela não existe na 
natureza.” 

Helen Keller 
 

No momento em que preparo este memorial, estamos vivendo a 

situação de emergência em virtude da COVID19.  

A atividade de resgatar a história acadêmica e profissional já é um 

exercício de máxima reflexão. Adicionado a este momento, as reflexões se 

tornam ainda mais profundas. 

Considerando o propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, 

amplifica-se neste momento o sentimento da força do trabalho em equipe, 

da fragilidade humana, da importância de pequenas, porém precisas 

ações, a finitude da nossa existência. 

Diariamente, preciso escolher a esperança no lugar do medo, pois  

os planos projetados podem cair por terra em um átimo de segundo, sem 

que tenhamos absoluto controle dos acontecimentos. 

Ao debruçar-me sobre a minha trajetória, emergem muitos 

sentimentos: gratidão, alegria, autocrítica, expectativas, reflexão...e 

também incertezas. 

Até aqui, fazer parte do corpo docente da UFG já me permitiu 

realizar muitos dos meus sonhos, dentre eles sonhos que eu sequer sabia 

que tinha, mas ainda há muito a fazer, estou apenas na metade do 

caminho, e tenho fé e comprometimento suficientes para amplificar estes 

feitos até o final desta jornada. 
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Sou muito grata à Universidade Federal de Goiás, por ter sido o 

maior meio de realização de todos os meus sonhos, pessoais, 

profissionais, acadêmicos e até mesmo financeiros.  

Aqui galguei passos nunca antes imaginados, trajetórias 

significativas, construí amizades, encontrei muitos para aprender e 

admirar, posso realizar meu propósito maior: fazer a diferença na vida 

das pessoas, sejam elas estudantes, servidores técnicos, professores, 

comunidade, tutores de animais... exercer uma influência direta na vida 

de outras pessoas por meio do meu trabalho. 

Os momentos em que estive em cargos importantes, que 

demandavam muita energia e tempo laboral, foram também momentos 

em que perdi entes que muito amava e que representavam grande 

alicerce emocional. Minha avó, a quem eu sempre denominei de “meu 

ancestral veterinário”, nos deixou em 2008, época em que eu estava na 

coordenação do curso de residência. Em 2013, perdi meu “Amaro”, 

aquele cãozinho espetacular que plantou em mim várias coisas boas, 

dentre elas a vontade de fazer o projeto cão guia acontecer. Em 2015, 

estava na coordenação do curso quando meu pai subitamente faleceu. E 

foi como se o chão deixasse de existir, pois estava em uma jornada de 

trabalho muito intensa, com estágio pós doutoral em Londres, 

apresentações de trabalhos no exterior, implantação do novo espaço das 

profissões na EVZ, participação na diretoria do CRMV-GO e da regional 

da SBCV, além das atividades ordinárias de ensino, pesquisa e extensão. 

Foi como se, por alguns instantes, eu começasse a questionar a validade 

de tudo o que estava fazendo e vivendo. A lição é que, na vida, você 

controla o que pode, que é necessário estar presente no presente, doar-

se integralmente a tudo que resolva fazer, e reconhecer e aceitar suas 

limitações e fragilidades, sem envergonhar-se delas. 

É realmente muito doloroso viver após a morte de alguém que 

amamos MUITO... e até neste aspecto a UFG foi fundamental. Os desafios 

diários, a cordialidade dos colegas, o cuidado dos amigos, eram doadores 

da força necessária a seguir diariamente. Meus alunos, ah!... estes 

sempre fazem meus olhos brilharem, seja quando se destacam em 
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atividades técnicas e acadêmicas, seja quando se mostram verdadeiros 

cidadãos, se preocupando com os colegas em vulnerabilidade durante a 

pandemia, liderando campanhas. E a possibilidade de conseguir alcançar 

o próximo, por meio de um atendimento clínico de um paciente que é 

tudo para o seu tutor ou por meio da preparação de um cão guia? Essas 

atividades verdadeiramente aquecem o meu coração, são o propósito e o 

sentido diário para persistir, para dedicar e para sonhar. 

Acredito que as coisas dão certo quando fazemos a coisa certa. Para 

isso, esmero-me em preparar-me, sempre! Seja estudando, insistindo, 

procurando desenvolver outras habilidades, objetivando ser uma 

profissional cada vez melhor, e cuidando de todas essas sementinhas 

plantadas pelo caminho, com carinho. A ideia é sempre que olhar para 

trás pensar: “Valeu a pena!”. É o que tem acontecido até aqui. 

William J. Bennett, no Livro das Virtudes, escreve um parágrafo 

que diz:  “O trabalho é o esforço aplicado; é qualquer coisa a que nos 

dedicamos, qualquer coisa em que gastamos energia para conquistar ou 

adquirir algo. O sentido fundamental do trabalho não é aquilo por que 

lutamos para viver, mas o que fazemos com nossa vida. A felicidade, 

como disse Aristóteles há muito tempo, reside na atividade, tanto física 

como mental. Reside em fazer coisas de que se possa orgulhar por fazer 

bem e, portanto, que se tenha prazer em fazer.” 

A tudo isso sou grata, imensamente grata! Hoje compreendo que a 

minha trajetória nada mais é do que um grande exercício de amor. Por 

isso encerro, agradecendo ao tempo de vocês, ilustres professores, que 

aceitaram conhecer um pouco mais da minha história, durante a leitura 

deste memorial, deixando um texto de um antigo conto israelita:  

 

“Amar é uma decisão, não um sentimento! 

Amar é dedicação e entrega; 

Amar é um verbo e o fruto dessa ação é o amor! 

O amor é um exercício de jardinagem! Arranque o que faz mal, 

prepare o terreno, semeie, seja paciente, regue e cuide. 
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Esteja preparado porque haverá pragas, secas ou excessos de 

chuvas, mas nem por isso abandone o seu jardim. 

Ame, ou seja, aceite, valorize, respeite, dê afeto, ternura, admire e 

compreenda. 

Simplesmente Ame!!! 

Sabes porquê? 

Porque a inteligência, sem amor, te faz perverso; 

A justiça, sem amor, te faz implacável; 

A diplomacia, sem amor, te faz hipócrita; 

O êxito, sem amor, te faz arrogante; 

A riqueza, sem amor, te faz avarento; 

A docilidade, sem amor te faz servil; 

A pobreza, sem amor, te faz orgulhoso; 

A beleza, sem amor, te faz ridículo; 

A autoridade, sem amor, te faz tirano; 

O trabalho, sem amor, te faz escravo; 

A simplicidade, sem amor, te deprecia; 

A política, sem amor, te deixa egoísta; 

 

E A VIDA SEM AMOR, NÃO TEM SENTIDO!” 


