SOP
O Serviço de Orientação Psicopedagógica (SOP) da Organização
Educacional Farias Brito é formado por psicólogos e orientadores educacionais que
realizam amplo trabalho para o desenvolvimento global do aluno. Dentre as
atividades empreendidas por esse setor, a Orientação Profissional se destaca pela
importância de sua contribuição para o crescimento e amadurecimento dos jovens
que, em geral, pela primeira vez, precisam tomar uma decisão importante na vida.
Para tanto, são estimulados a se conhecerem melhor, perceberem as influências a
que estão expostos e, sobretudo, receberem informações sobre os diversos cursos e
profissões existentes no mercado.
Este folheto, portanto, foi elaborado para propiciar aos alunos um
conhecimento básico acerca das características de cada profissão.
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É a ciência que se ocupa da saúde de animais e
controla a produção de alimentos de origem animal.

O QUE É
O médico veterinário presta atendimento clínico e cirúrgico aos animais,
controla a produção e qualidade de produtos de origem animal, verifica o
cumprimento das normas de higiene nas indústrias que utilizam matéria-prima
de origem animal e controla as tecnologias de produção.

COMO ESTÁ O MERCADO

O CURSO
O curso tem disciplinas básicas como morfologia e fisiologia dos animais
domésticos, genética animal, microbiologia, imunologia e parasitologia. Existem

Há boas chances na indústria de produtos de origem animal e em produção e
sanidade animal em propriedades rurais, frigoríficos, supermercados e empresas
voltadas para a industrialização de laticínios e embutidos.

também as matérias para os que, durante o curso, queiram se especializar em
bovinos, caprinos, aves e animais silvestres ou exóticos.
Currículo mínimo: Bioquímica aplicada à Veterinária, Anatomia dos
animais domésticos, Biofísica Veterinária, Sociologia Rural, Ecologia aplicada à

Se por um lado a clínica de pequenos animais está saturada, a área de
produção de aves e de suínos cresce por conta do aumento do consumo interno e no
exterior.
O mercado ligado à tecnologia de reprodução tem buscado profissionais
para atuarem em fazendas e haras.

Veterinária, Bioclimatologia e Etologia, Farmacologia, Análises Toxicológicas etc.
Duração do curso: quatro anos.

O QUE VOCÊ PODE FAZER
COMO MÉDICO VETERINÁRIO
Tratar de cães e gatos não é a única opção do médico veterinário. O médico
veterinário também trata de doenças infecciosas e parasitárias de animais de
grande porte, e da saúde pública, na medida em que alguns males podem ser
transmitidos ao homem.
Ao médico veterinário, é permitida a prática da clínica em todas as suas
modalidades, a direção dos hospitais para animais, a assistência técnica e sanitária
aos animais sob qualquer forma, o planejamento e a execução da defesa sanitária
animal, a inspeção e a fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e
tecnológico dos matadouros, frigoríficos e fábricas de todos os produtos de origem
animal, nos locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização, a
direção técnica sanitária dos estabelecimentos industriais, comerciais ou de
finalidades recreativas, desportivas ou de proteção onde estejam,
permanentemente, em exposição, em serviço ou para qualquer outro fim animais
ou produtos de sua origem.

ONDE ESTUDAR
CE −
Fortaleza: Uece
RN −
Mossoró: Esam
PE −
Recife: UFRPE
BA – Salvador: UFBA
PI – Teresina: UFPI

