Resolução nº 23/2018

“Dispõe sobre a aprovação do projeto e
nomeação para a coordenação do Grupo de
estudos RealEqui do curso de Medicina
Veterinária da Faculdade Campo Real”

O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, mantida pela UB Campo Real
Educacional S.A, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar projeto e designar o membro abaixo relacionado para formar e
coordenar o Grupo de Estudos RealEqui do curso de Medicina Veterinária da
Faculdade Campo Real:
Professora Thalita Milleo Capalbo Polasek
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor a partir da presente data.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Faculdade Campo Real, aos 20 dias do mês de junho de dois mil e dezoito.

Edson Aires da Silva
Diretor Geral

PROPOSTA DE GRUPOS DE ESTUDOS

I. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS
1.1. Tema do grupo de estudos: Estudos sobre equinos
1.2. Título do grupo de estudos: RealEqui Grupo de Estudos em Equinos
1.3. Órgão executor: Faculdade Campo Real
1.4. Professor Coordenador: Thalita Capalbo Milléo Polasek
1.5. Local de realização: Faculdade Campo Real – RealVet Departamento
Veterinário
1.6. Justificativa teórica: Abordagem mais profunda dos temas vistos em sala
de aula, com um foco específico através de encontros semanais, palestrantes,
confecção de artigo científico, atividades práticas e discussão de casos
clínicos trazidos pelos alunos.
1.7. Objetivos do grupo de estudos: clínica médica, sanidade, clínica
cirúrgica, nutrição, reprodução, neonatologia, radiologia, ultrassonografia,
odontologia, fisioterapia e as demais que envolvam os Equideos.

II. CARACTERÍSTICAS DO GRUPO DE ESTUDOS
2.1 Carga horária total: programa continuado de até 4 horas semanais
2.2 Público-alvo: discentes do curso de Medicina Veterinária
2.3 Periodicidade: semanal
2.4 Período de funcionamento: 13:30 as 17:30
2.5 Número de vagas: 20
2.6 Taxa de inscrição (se houver): não haverá
2.7 Sistema de avaliação: não haverá
2.8 Metodologia: encontros semanais, palestras, confecção de artigo
científicos, atividades práticas e discussão de casos clínicos trazidos pelos
alunos. Uso do Datashow quando necessário.
2.9 Cronograma de atividades:
Data
07/08/2018

Atividade
Início das atividades

III. IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR
3.1 Nome: Thalita Capalbo Milléo Polasek
3.2 Maior titulação: Mestre
3.3 Curso: Medicina Veterinária

3.4: Carga horária solicitada: programa continuado de até 4 horas semanais.

IV. REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELOS PARTICIPANTES DO
GRUPO DE ESTUDOS
É requisito para participar de o grupo de estudos estar cursando ou já ter
cursado as matérias de Clínica Médica de Grandes Animais II e
Equideocultura do curso de Medicina Veterinária.
O aluno que em 3 encontros faltar poderá ser excluído do grupo, liberando
vagas para os demais, salvo aquele que tiver atestado médico.
Será exigido que o discente em cada encontro apresente o resumo das
atividades que foram realizadas tanto prática quanto a parte teórica, para que
as horas possam ser validadas. Resumo este em Word, fonte Arial, tamanho
da letra12, conforme o modelo que será enviado aos alunos.

