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Resumo: O Ciclo de Palestras em Nutrição Animal foi um projeto de extensão cadastrado 

na Pro-reitoria de Extensão do Centro universitário de Mineiros e visou a atualização e 

capacitação dos discentes em medicina veterinária. O evento foi composto por circuito 

de palestras, sobre o tema nutrição animal e promoveu a interação entre o ensino 

universitário e a atuação profissional. O projeto foi divulgado no site da universidade e 

através de folders fixados em diversas áreas do campus. O nome da Universidade foi 

vinculado ao projeto fortalecendo a UNIFIMES como uma instituição preocupada com o 

ensino continuado de seus alunos. O ciclo de palestras contribuiu de forma positiva, tanto 

para os organizadores como para os participantes e profissionais, tornando possível uma 

maior interação com os profissionais da área, além de trocas de experiências entre 

ambos, que auxiliou de forma significativa para o crescimento pessoal e profissional de 

todos os envolvidos. 
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Introdução  

A educação continuada é um processo que proporciona ao indivíduo a aquisição 

de conhecimentos, para que ele atinja sua capacidade profissional e desenvolvimento 

pessoal. Isso promove o intercâmbio entre profissionais, empresas e instituições de 

ensino e a troca de saberes acadêmico e profissional, atendendo a demanda do mercado 

e sociedade (BEZERRA, 2003).  

O ciclo de palestras em nutrição animal proporcionou aos alunos aprendizados 

sobre a alimentação animal. A nutrição é uma ciência que estuda ingestão, 

processamento, metabolismo e eliminação dos alimentos. Os fatores nutricionais afetam 

diretamente a produção e bem-estar animal. Uma vida saudável está intimamente 

relacionada a nutrição quando constituída de dieta equilibrada às exigências nutricionais 

do organismo (TEIXEIRA,1998). Além dos nutrientes necessários, um alimento tem de 

ter textura e sabor agradável, senão ele não é consumido (WATTIAUX, 1998).  

O manejo da dieta é um dos aspectos mais importantes no tratamento das 

doenças. Em hepatopatias a dieta deve ser baseada no equilíbrio de componentes, como 

proteínas, fibras, vitaminas e minerais. No caso de nefropatias utiliza-se a restrição de 

fósforo e sódio, a diminuição proteica e a adição de vitaminas do complexo B e ácidos 

graxos (ELLIOT, 2006). 

O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência das atividades do projeto de 

extensão “ciclo de palestras em nutrição animal” e a percepção dos alunos quanto ao 

projeto. 

 

  

Metodologia  

O Ciclo de Palestras em Nutrição Animal foi um projeto de extensão cadastrado 

na Pro-reitoria de Extensão do Centro universitário de Mineiros e visou a atualização e 

capacitação dos discentes em medicina veterinária. O evento foi composto por circuito 

de palestras, sobre o tema nutrição animal e promoveu a interação entre o ensino 

universitário e a atuação profissional. O projeto foi divulgado no site da universidade e 

através de folders fixados em diversas áreas do campus. O nome da Universidade foi 

vinculado ao projeto fortalecendo a UNIFIMES como uma instituição preocupada com o 



  

ensino continuado de seus alunos. O projeto foi coordenado pelo professor Dr. Daniel 

Cortes Beretta, tendo como vice-coordenadora a professora Raquel Loren, e monitoria 

das acadêmicas Daniela Costa Vilela e Juciene Silva Oliveira.  

Estiveram presentes profissionais especialistas em suas respectivas áreas de 

atuação (animais de produção e animais de companhia). As palestras complementaram 

o ensino dentro de sala de aula e trouxeram novidades no ramo da nutrição animal.  

A primeira palestra foi ministrada no dia 11 de outubro de 2015 no Auditório da 

Câmara Municipal de Mineiros, ás 18:00 horas. Teve como tema a Nutrição Básica de 

cães e gatos. Ministrada pela nutricionista e médica veterinária Vaquíria Cozadi de 

Souza, representante da empresa Royal Canin, contou com a presença de oitenta 

ouvintes. A palestrante discorreu sobre: necessidades nutricionais de cães e gatos; 

importância da boa nutrição para a saúde animal; vitaminas e nutrientes essenciais e não 

essenciais na alimentação, algumas doenças relacionadas à ausência de nutrição; 

classificação das rações em básica, padrão, premium ou super premium.  

A segunda fase do Ciclo de Palestra em Nutrição Animal foi realizada no dia 11 de 

novembro de 2015 na UNIFIMES e dividida em dois módulos: pequenos e grandes 

animais. O módulo de pequenos animais aconteceu na sala 02 do Bloco Dr. Filgueiras, 

ás 13:30 horas. Teve como tema a Nutrição em Pacientes Renais; ministrada pela 

nutricionista e médica veterinária Vaquíria Cozadi de Souza. A apresentação contou com 

a presença de trinta alunos. Foram abordados os temas: Doença renal, hereditária ou 

adquirida; Insuficiência Renal Aguda; Insuficiência Renal Crônica; Mitos sobre a ação da 

proteína no rim; Balanceamento proteico; Apresentação da linha da Royal Canin para 

pacientes renais. 

Já o módulo de grandes animais foi realizado no auditório do Bloco Dr. Filgueiras, 

ás 13:30 horas, e teve como tema o Manejo Nutricional de Equinos e Utilização de 

Nutracêuticos. Ministrada pelo médico veterinário Brunno Moura, representante da 

empresa Vetnil, contou com a presença de trinta alunos. Dentro do tema abordado, 

discorreu-se sobre: Manejo nutricional de equinos; principais parasitoses; uso de 

nutracêuticos; balanceamento energético; apresentação da linha da vetnil para equinos.  

Ao final de todas as palestras foram entregues panfletos educativos e respondidos 

os questionamentos dos alunos sobre os assuntos abordados. 



  

Resultados e discussão 

O ciclo de palestras em nutrição animal teve por objetivo desenvolver atividades 

práticas de conhecimento da ciência da nutrição, embasadas nos assuntos polêmicos, 

atuais e de maior relevância em alimentação e nutrição. A busca pela qualificação 

profissional está cada vez mais presente na vida dos profissionais, assim cursos de 

extensão, palestras e outros momentos de exposição sobre assuntos relacionados às 

áreas de interesse tornam-se importante para que ocorra uma melhor qualificação. A 

partir de momentos de exposição de informações e troca de experiência o profissional e 

acadêmicos tornam-se mais reflexivos e preocupados com os resultados apresentados 

(BEHRENS, 1996). 

 O contato do aluno com profissionais e empresas, desperta uma visão mais crítica 

da carreira de médico veterinário e facilita posteriores contatos dentro da área clínica e 

comercial. Existe uma real e urgente necessidade de articular saberes entre os mais 

diversos conteúdos e formações, para estimular e preparar o futuro médico veterinário, a 

um despertar inovador, crítico e criativo evitando assim um distanciamento entre a 

formação e as demandas de mercado, diminuindo a empregabilidade e a fixação do 

profissional neste cenário competitivo (PACHECO, 2009). 

Dessa forma, acredita-se que o conhecimento científico adquirido seja assimilado 

com mais intensidade pelos participantes, além de atualizar e capacitar o estudante de 

medicina veterinária, promovendo a interação entre o ensino universitário e a atuação 

profissional. 

 

 

Conclusões 

O ciclo de palestras contribuiu de forma positiva, tanto para os organizadores como 

para os participantes e profissionais, tornando possível uma maior interação com os 

profissionais da área, além de trocas de experiências entre ambos, que auxiliou de forma 

significativa para o crescimento pessoal e profissional de todos os envolvidos. 
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