
 

 

Este quadro tem por objetivo esclarecer as dúvidas apresentadas pelo corpo 

discente sobre “como serão” os componentes teórico-práticos que serão 

ofertados em 2021-1. 
 

Código1  
Nome da 

disciplina 

Descrição simplificada de como serão as atividades 

práticas2 

ICS018 Parasitologia Veterinária 
As aulas teóricas e práticas para o semestre 2021.1 foram adaptadas para ocorrerem 

excepcionalmente de forma remota, nos formatos síncrono e assíncrono. 

MEV100 
Anatomia dos Animais 

Domésticos I 

As atividades serão realizadas em modo remoto. Duas participações semanais, sendo 

uma referente ao conteúdo teórico da disciplina, sempre às segundas-feiras, e outra 

participação nos demais dias complementando duas participações e uma carga 

horária de 06:00h semanais, incluída uma hora de atividade assíncrona. O conteúdo 

prático será ministrado com o auxílio de softwares, acervo de fotografias do setor de 

anatomia, além de aluas práticas gravadas pelos professores nos laboratórios da 

nossa escola. 

MEV101 
Anatomia dos Animais 

Domésticos II 

As atividades serão realizadas em modo remoto. Duas participações semanais, sendo 

uma referente ao conteúdo teórico da disciplina, sempre às segundas-feiras, e outra 

participação nos demais dias complementando duas participações e uma carga 

horária de 06:00h semanais, incluída uma hora de atividade assíncrona. O conteúdo 

prático será ministrado com o auxílio de softwares, acervo de fotografias do setor de 

anatomia, além de aluas práticas gravadas pelos professores nos laboratórios da 

nossa escola. 

MEV104 Nutrição Animal 
Aulas práticas semanais, realizadas excepcionalmente de forma remota no semestre 

2021.1 

MEV152 Toxicologia Veterinária 

As aulas práticas previstas para 2021.1 ocorrerão de forma presencial somente no 

ultimo terço do semestre. As aulas presenciais ocorrerão no laboratorio e nas 

fazendas experimentais SE HOUVER CONDICÕES SANITARIAS. Os alunos que 

optarem por não participar das aulas presenciais receberão outras atividades para 

serem realizadas. 

MEV171 Terapêutica Veterinária 
As aulas práticas para o semestre 2021.1 foram adaptadas para ocorrerem 

excepcionalmente de forma remota. 

MEVC97 Micologia Clinica 
A disciplina, criada para o SLS, será ofertada como prevista no semestre anterior. 

Completamente remota 

MEV123 Piscicultura  
As aulas práticas para o semestre 2021.1 foram adaptadas para ocorrerem 

excepcionalmente de forma remota. 

MEV127 
Anestesiologia dos 

Animais Domésticos 

O componente será ministrado com aulas práticas remotas no primeiro mês e 

semanais presenciais sequencialmente. 

1. Caso a componente que procura não esteja nesta planilha entre em contato com o coordenador da disciplina por meio 

de seu e-mail institucional disponível em: https://emevz.ufba.br/docentes  

 

2. Por conta da intensa dinâmica da pandemia do COVID-19, as informações que estão dispostas neste quadro consistem 

apenas em um planejamento e, portanto, poderão, a qualquer tempo, sofrer alterações de acordo com o entendimento do 

docente em relação às melhores condições de segurança epidemiológica e de ensino-aprendizagem. 
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MEV128  

e  

MEVC87 

Radiologia dos Animais 

Domésticos e Tópicos em 

Radiologia Veterinária 

O professor substituto a ser contratado que irá definir ao certo. A intenção inicial é 

que todo o semestre de 2021.1 seja de atividades remotas semanais: aulas síncronas 

(em 2 dias na semana) e atividades assíncronas com abordagem das bases da 

formação da imagem radiográfica e da interpretação de radiografias para o auxílio 

diagnóstico. 

MEV138 Bovinocultura  
As aulas práticas para o semestre 2021.1 foram adaptadas para ocorrerem 

excepcionalmente de forma remota. 

MEV140 Extensão Rural  
As aulas práticas para o semestre 2021.1 foram adaptadas para ocorrerem 

excepcionalmente de forma remota. 

MEV142 
Caprinocultura e 

Ovinocultura  

As aulas práticas para o semestre 2021.1 foram adaptadas para ocorrerem 

excepcionalmente de forma remota. 

MEV160 Doenças Parasitárias I  
As aulas práticas para o semestre 2021.1 foram adaptadas para ocorrerem 

excepcionalmente de forma remota. 

MEV161 
Medicina Veterinária 

Preventiva e Saúde Pública  

As aulas práticas para o semestre 2021.1 foram adaptadas para ocorrerem 

excepcionalmente de forma remota. 

MEV163 
Epidemiologia e 

Administração Sanitária  

As aulas práticas para o semestre 2021.1 foram adaptadas para ocorrerem 

excepcionalmente de forma remota. 

MEV173 
Eficiência Reprodutiva dos 

Animais Domésticos  

As aulas práticas para o semestre 2021.1 foram adaptadas para ocorrerem 

excepcionalmente de forma remota. 

MEVA04 Semiologia Veterinária 

As aulas práticas da disciplina em destaque irão ocorrer levando sempre em 

consideração a "condição da pandemia" na cidade de Salvador. Os dois professores 

estarão ministrando as práticas ao mesmo tempo em locais diferentes do setor de 

grandes animais, cada um com 5 alunos (um na sala de semiologia e o outro nas 

baias).  

As aulas práticas serão semanais, no entanto a primeira aula prática será na última 

semana do mês de março, ou seja, as três primeiras semanas as aulas práticas serão 

virtuais. Este é o nosso planejamento, no entanto poderá ocorrer mudanças, todas 

levando em consideração a biossegurança. Ao finalizar a aula prática os alunos não 

poderão permanecer nas dependências do setor de grandes animais. Só se houver 

outra aula seguida. Todas as recomendações da OMS já conhecida serão respeitadas 

durante as aulas práticas (distanciamento social, uso de máscara, lavagem de mãos, 

etc.).  

Será necessária muita atenção às aulas teóricas porque os professores não irão se 

aproximar dos alunos para auxiliá-los na realização do exame clínico (como sempre 

fazemos), mas sim estaremos fazendo uma demonstração à distância e em seguida 

cada aluno poderá fazer o seu treinamento. 

1. Caso a componente que procura não esteja nesta planilha entre em contato com o coordenador da disciplina por meio 

de seu e-mail institucional disponível em: https://emevz.ufba.br/docentes  

 

2. Por conta da intensa dinâmica da pandemia do COVID-19, as informações que estão dispostas neste quadro consistem 

apenas em um planejamento e, portanto, poderão, a qualquer tempo, sofrer alterações de acordo com o entendimento do 

docente em relação às melhores condições de segurança epidemiológica e de ensino-aprendizagem. 
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MEVA33 
Técnica Cirúrgica 

Veterinária 

A disciplina possui carga horaria semestral de 102 horas (6 horas semanais durante 

17 semanas). No início do semestre serão ministrados assuntos pertinentes à técnica 

cirúrgica básica, com aulas teóricas e atividades práticas online. Esta fase ocorrerá 

em um período de aproximadamente 8 a 10 semanas. A partir daí, serão realizadas 

atividades práticas semanais presenciais, que se darão dentro dos protocolos para 

COVID-19. 

MEVB81 Bacterioses dos Animais  
As aulas práticas para o semestre 2021.1 foram adaptadas para ocorrerem 

excepcionalmente de forma remota. 

MEVB82 
Viroses e Micoses dos 

Animais  

As aulas práticas para o semestre 2021.1 foram adaptadas para ocorrerem 

excepcionalmente de forma remota. 

MEVB84 
Fisiopatologia da Reprodução 

Animal II - Macho 
Aulas teóricas remotas (100%) no primeiro bimestre. E aulas práticas presenciais, 

combinadas com as teóricas remotas, no segundo bimestre. 

MEVC21 
Clínica Médica de 

Ruminantes 

As aulas práticas ocorrerão, semanalmente, presencialmente, no setor de grandes 

animais do HOSPMEV na área externa (sempre que possível) 

MEVC22 
Clinica médica de 

carnívoros domésticos 

Às atividades práticas iniciam - se em Maio, serão compostas de 5 alunos por turma 

que acompanharam os atendimentos clínicos no Hospmev. Essa data poderá ser 

alterada de acordo com as análises epidemiológicas sobre a disseminação do vírus. 

MEVC23 Clínica Médica de Equinos 

A intenção da disciplina é realizar as aulas práticas no CDP-EMEVZ-UFBA 

concentrando cada turma em sistema de rodízio semanal às sextas ou sábados para 

cumprir a carga horária exigida. 

1. Caso a componente que procura não esteja nesta planilha entre em contato com o coordenador da disciplina por meio 

de seu e-mail institucional disponível em: https://emevz.ufba.br/docentes  

 

2. Por conta da intensa dinâmica da pandemia do COVID-19, as informações que estão dispostas neste quadro consistem 

apenas em um planejamento e, portanto, poderão, a qualquer tempo, sofrer alterações de acordo com o entendimento do 

docente em relação às melhores condições de segurança epidemiológica e de ensino-aprendizagem. 
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MEVC93 
Patologia Veterinária I 

(Módulo Prático) 

As aulas práticas da disciplina MEVC93 – Patologia Veterinária I (Módulo B – 

Prático) previstas para 2021.1 ocorrerão de forma presencial, semanalmente, nos 

laboratórios multiuso, localizados na Escola de Medicina veterinária, SE HOUVER 

CONDICÕES SANITARIAS. Serão oferecidas sete (7) turmas, com cinco (5) alunos 

em cada turma. Será utilizado um microscópio por aluno, que estarão distribuídos em 

duas bancadas amplas. Ao termino de cada aula, os microscópios e bancadas serão 

higienizados com álcool 70%. Todas as medidas de biossegurança estabelecida pela 

OMS, Ministério da Saúde e UFBA serão respeitadas durante as aulas práticas 

(distanciamento social, uso de máscara, aferição de temperatura dos alunos e 

professores, utilizar álcool etílico ou isopropílico a 70% nas mãos e antebraços, etc.). 

Inicialmente, o professor fará uma explanação detalhada das lesões que serão 

observadas nas lâminas pelos alunos, utilizando imagens projetadas/slides. 

Ressaltamos que será necessária muita atenção a exposição dos slides, pois os 

professores NÃO irão se aproximar dos alunos para manusear os microscópios 

utilizados por eles. De forma alternativa, imagens fotográficas das lâminas poderão 

ser obtidas pelos alunos com o auxilio do celular e utilizadas, como ferramenta de 

auxilio na identificação das lesões, durante as aulas (como já acontece 

rotineiramente). 

MEVC95 
Patologia Veterinária II 

(Módulo B – Prático) 

"As aulas práticas de necropsia e/ou museu ocorrerão, semanalmente, 

presencialmente, na sala de necropsia do Laboratório de Patologia Veterinária (LPV) 

do HOSPMEV-UFBA SE HOUVER CONDICÕES SANITÁRIAS. Serão ofertadas 

8 turmas com, no máximo, 5 alunos cada. Todas as medidas de biossegurança 

estabelecida pelo Ministério da Saúde e da UFBA serão respeitadas, bem como as 

diretrizes do Plano de Funcionamento do Hospital Veterinário da UFBA no período 

de pandemia de COVID-19. Haverá aferição da temperatura dos alunos na entrada do 

HOSPMEV. As janelas e portas da sala de necropsia serão mantidas abertas e haverá 

limpeza/sanitização do ambiente de trabalho e dos equipamentos de uso individual, 

ao fim de cada aula. Durante as aulas será obrigatório o uso de máscara (de forma a 

cobrir a boca e o nariz) junto com o protetor facial (face shield); antes de se colocar 

as luvas as mãos deverão ser lavadas com água e sabão ou higienizadas com álcool 

gel 70%. Durante toda a aula os alunos deverão respeitar o distanciamento de, pelo 

menos, 1,5m e 

1. Caso a componente que procura não esteja nesta planilha entre em contato com o coordenador da disciplina por meio 

de seu e-mail institucional disponível em: https://emevz.ufba.br/docentes  

 

2. Por conta da intensa dinâmica da pandemia do COVID-19, as informações que estão dispostas neste quadro consistem 

apenas em um planejamento e, portanto, poderão, a qualquer tempo, sofrer alterações de acordo com o entendimento do 

docente em relação às melhores condições de segurança epidemiológica e de ensino-aprendizagem. 


