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Resumo: O Programa de Educação Tutorial – PET Medicina Veterinária: Consolidando 
Valores e Agregando Saberes da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) é um 
grupo formado por alunos do curso de medicina veterinária da UESC, coordenado pela 
Tutora Jackeline Maria da Silva Pinto e pela Co-tutora  Poliana de Castro Melo, ambas 
as professoras do Curso de Medicina Veterinária na área de Medicina Veterinária 
Preventiva de Doenças infecciosas e parasitárias respectivamente.  O PET Medicina 
Veterinária promove a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de 
graduação envolvidos direta ou indiretamente com o programa, estimulando a fixação 
de valores que reforcem a cidadania social de todos os participantes e a melhoria dos 
cursos de graduação. Dentre as atividades que são desenvolvidas pelo programa, 
podemos citar: discussões sobre áreas de atuação Médico Veterinário; ciclo de 
palestras sobre Zoonoses e Saúde Pública; contribuir para a promoção da saúde, 
prevenção e no controle das doenças transmissíveis que ocorrem naturalmente entre 
homem e animais e outros agravos à saúde na comunidade, auxiliando na 
consolidação do processo de educação de processo de educação para o trabalho, além 
de promover o fortalecimento da integração entre aprendizagem tutorial, teórica e a 
prática, no âmbito da vigilância em saúde; observar como está ocorrendo a prevenção 
e o controle das zoonoses através de ações integradas com os setores responsáveis, 
visando à melhoria da saúde da população; conscientização dos alunos do curso de 
Medicina Veterinária para a vacinação dos mesmos; campanha de vacinação 
antirrábica dos cães da cidade de Ilhéus e municípios vizinhos; recepção dos 
ingressantes de graduação em Medicina Veterinária;  Semana Científica da Medicina 
Veterinária e apresentação de trabalhos científicos. 

Objetivo: O PET-Medicina Veterinária tem como objetivo geral promover a formação 
ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de graduação envolvidos direta ou 
indiretamente com o programa, estimulando a fixação de valores que reforcem a 
cidadania e a consciência social. O PET- Medicina Veterinária visa promover a melhoria 
dos cursos de graduação, colaborando no processo de ensino-aprendizagem dos 
discentes e na elaboração e implantação de programas educativos com a interação dos 
serviços que atuam no âmbito do controle de zoonoses visando à conscientização da 
população sobre riscos e  controle dessas doenças, além de proporcionar aos alunos 
participantes oportunidade de ensino, pesquisa e extensão.  
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