
NÚCLEO RUMINAÇÃO - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM RUMINANTES 

Autores: Débora Schneid Vaz Luiz, Mateus Mohr Machado Aline Meneghetti; Andressa Silveira Gonçalves; Brenda 

Oliveira Silveira; Catarina Biazus Sehn;; Luiza Rodegheri Jacondino; Pedro Marino Mallmann Júnior; Priscila 

Teixeira Ferreira; Rafaella Dalla Vecchia Sala; Roberta Schuch de Souza; Thiago Bischoff Müller. Beatriz Riet 

Correa Rivero; Eneder Rosana Oberst; Ana Cristina Silva Wendelstein;Raquel Fraga e Silva Raimondo 

(Coordenadora).  

 

A criação de ruminantes destinados à produção é uma atividade tradicional e de elevada importância 

socioeconômica na região Sul. O planejamento e execução de um manejo adequado são de fundamental importância 

para o sucesso da produção e para a manutenção da saúde e bem estar dos animais. O Núcleo RuminAção - Ensino, 

Pesquisa e Extensão em Ruminantes, visa a integração faculdade/sociedade através da troca de saberes mútuos com 

o desenvolvimento tanto de propriedades rurais criadoras de animais ruminantes quanto de habilidades práticas em 

alunos de graduação em veterinária. A participação efetiva dos alunos em todas as atividades permite além do 

treinamento técnico em medicina de ruminantes, o desenvolvimento de habilidades humanísticas como: trabalho em 

equipe, comunicação, habilidade de diagnosticar problemas e propor soluções, lidar com o imprevisto e inesperado, 

o que contribui diretamente com o preparo para o mercado de trabalho. O planejamento das ações é previamente 

discutido em reuniões da equipe de trabalho e em seguida colocado em prática por todos. Mensalmente é realizado 

um seminário público, para a comunidade da Faculdade de Veterinária, que é organizado e ministrado pelos alunos 

da equipe, e envolve assuntos relacionados com as rotinas de atendimentos veterinários realizados e tem como 

objetivo relatar experiências do Núcleo e apresentar os assuntos atuais e importantes na área de ruminantes. Parte 

das atividades e treinamento é realizada no biotério de ovinos da Faculdade de Veterinária onde até o momento, foi 

realizado o treinamento da utilização de ultrassom para diagnóstico de gestação, acompanhamento da gestação, 

parições e cuidados com os neonatos, práticas sanitárias visando à prevenção de verminoses e, afecções de cascos, 

implantação e treinamento do uso de sistema de cerca elétrica, implantação das pastagens de inverno e manejo 

reprodutivo. A experiência de aprendizagem é considerada muito proveitosa. O Núcleo atualmente é comporto por 

12 discentes de diferentes semestres do curso de veterinária, três professoras e uma técnica administrativa, 

possibilitando uma integração de gerações e vivências. O treinamento adquirido dentro da faculdade é repassado 

para a comunidade, através do atendimento às propriedades parceiras localizadas em cidades no raio de 200 km de 

Porto Alegre onde são desenvolvidos atendimentos estratégicos de acordo com a realidade e finalidade da produção. 

As atividades de ensino e extensão realizadas pelo Núcleo RuminAção geraram dados para projetos de pesquisa que 

foram utilizados na confecção de trabalhos de conclusão de curso de dois integrantes da equipe. Assim, o Núcleo 

RuminAção atua no tripé da universidade pública, com atividades que relacionam ensino, pesquisa e extensão. 
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