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Este projeto é voltado a alunos de graduação e pós graduação
professores e pesquisadores de medicina veterinária e áreas afins e
surge da necessidade de atualização dos conhecimentos teóricos e
práticos em metodologia científica. Nesse contexto é perceptível a
carência, principalmente entre os iniciantes em pesquisa - alunos de
graduação e pós-graduação - de conhecimentos de técnicas de
desenvolver metodologia, analisar resultados até apresentar trabalhos.
Nesse projeto são propostas apresentações semanais de palestras,
seminários, discussões em grupo de metodologias util izadas em
trabalhos científicos, desenvolvimento e formas de apresentação de
trabalhos voltados à pesquisa. Serão realizadas palestras e/ou
seminários com temas pré-estabelecidos com freqüência semanal. Em
formato informal, será desenvolvida uma apresentação relativa ao tema e
posterior debate/perguntas dos participantes, buscando atender os
interesses do público alvo. Os palestrantes são convidados dentro da
comunidade acadêmica da Faculdade de Veterinária sempre que possível
ou dentre os profissionais qualificados em cada área de atuação.
Também terão participação como apresentadores de seminários os
alunos de graduação e pós-graduação pertencentes a grupos de
pesquisa dentro da faculdade. Essas palestras serão acompanhadas pelo
coordenador o qual terá a função de estimular os questionamentos entre
os participantes. Ainda serão discutidos artigos científicos nas áreas afins
procurando desenvolver a capacidade crítica dos participantes quanto ás
mais diferentes metodologias empregadas, interpretação e análise de
dados até padrões éticos na pesquisa. Posteriormente, na segunda etapa
dos encontros, será estimulada a produção de pequenos trabalhos
científicos pelos participantes voltados à iniciação científica e a
apresentação dos mesmos. Até o presente momento as atividades não
foram concluídas, pois a programação está em andamento na primeira
etapa, faltando a realização de algumas palestras. A participação de
alunos de graduação e pós-graduação da comunidade acadêmica é
crescente. As atividades vem sendo aceitas de maneira significante e
pois a contribuição para o desenvolvimento científico dos ouvintes é
marcante.


