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RESUMO: Durante o período compreendido entre os meses de agosto de 2014 e dezembro de 2015, participei 

do Programa de Mobilidade Acadêmica Ciência sem Fronteiras. Através dele, foi possível vivenciar a cultura, 

educação, hábitos cotidianos, além de me integrar efetivamente na rotina da Universidade de Wisconsin – River 

Falls. O período de intercâmbio ocorreu na cidade de River Falls localizada no Estado de Wisconsin no centro-

oeste norte americano. Durante o primeiro semestre cursei as disciplinas relacionadas ao aprendizado da língua 

inglesa. Nos dois semestres seguintes me matriculei em disciplinas relacionadas à Medicina Veterinária. Entre os 

meses de maio a agosto de 2015, durante o verão norte americano, consegui um estágio que tanto almejava no 

Departamento de Toxicologia do Laboratório Estadual de Veterinária do Wyoming. Nele, vivenciei a rotina de 

um laboratório de diagnóstico trabalhando com diversas espécies animais, domésticos e silvestres. Além disso, 

acompanhei a realização de todas as atividades desempenhadas neste laboratório. Os estagiários deveriam 

inclusive participar semanalmente de reuniões oferecidas no laboratório. As reuniões semanais ou “rounds” eram 

compostos por membros de todos os departamentos do laboratório, onde se discutiam os principais casos da 

semana.  Ter assistido a essas reuniões foi de extrema importância, uma vez que aprendi muito sobre patologias 

que não encontramos aqui e me engajei mais na rotina laboratorial, pois apresentei e discuti alguns casos 

relacionados à toxicologia. Para finalizar meu estágio, elaborei uma apresentação sobre meu projeto de verão: 

“Elaboração de um método diagnóstico post-mortem em bovinos intoxicados por cianeto”.  Apesar de não 

termos obtido os resultados almejados, o trabalho foi muito interessante, uma vez que aprendi a operar um 

equipamento de cromatografia líquida e, ainda, pude apresentá-lo para todo o laboratório, o que me tornou uma 

pessoa mais confiante nesse quesito.  No geral, meu intercâmbio foi extremamente produtivo e dele só tiro boas 

experiências e aprendizado, o que certamente irá guiar minha vida, tanto profissional, quanto pessoalmente. 


