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Resumo - A Disciplina de Patologia Veterinária Geral está vinculada ao Departamento de Patologia Clínica 

Veterinária da Faculdade de Veterinária da UFRGS. Atende mais de quarenta alunos a cada semestre e 

apresenta-se com uma carga horária semanal de seis horas. Oferece aos alunos, aulas teóricas e práticas de 

patologia, preparando-os para as demais disciplinas do currículo de Medicina Veterinária, assim como para o 

futuro exercício profissional. O objetivo deste trabalho é esclarecer as atividades exercidas na monitoria de 

Patologia Veterinária Geral e justificar sua contribuição na formação de Veterinários Patologistas, especialmente 

na atividade docente, assim como para os alunos da disciplina, beneficiados pelo pronto atendimento fornecido 

pelo monitor.  Além do mencionado auxílio aos alunos durante as aulas, as atividades incluem o apoio técnico 

aos professores e formação do monitor com acompanhamento da rotina laboratorial. A monitoria presencial da 

Disciplina de Patologia Veterinária Geral envolve diversas atividades, como o: assessoramento e a preparação de 

materiais para as aulas práticas de necropsia e histopatologia, o processamento de órgãos coletados na necropsia 

e a organização de relatórios de aula para análise do professor. Nas aulas de necropsia, o monitor auxilia os 

professores, dando o apoio técnico nos exames post mortem de animais domésticos, tirando dúvidas dos alunos e 

instruindo-os para a identificação das alterações patológicas e para a aplicação do método correto de necropsia 

das diferentes espécies animais. Durante essas aulas, os acadêmicos do curso de Veterinária acompanham a 

rotina laboratorial em patologia, desta forma, interligando o conteúdo apresentado nas aulas teóricas com a 

atividade prática de um patologista. Após o término da aula, o monitor fica responsável pela organização e 

processamento do material coletado em aula prática, isso inclui: clivagem, inclusão em blocos de parafina, 

confecção e coloração de lâminas histológicas. Após uma semana, o aluno monitor acompanha, em conjunto 

com os professores, a análise histológica dos tecidos coletados em necropsia para a confecção do diagnóstico 

patológico. Para a realização das aulas de histopatologia, o monitor fica encarregado de preparar as lâminas que 

serão utilizadas, reunindo-se com o professor para receber as instruções a respeito do conteúdo a ser apresentado 

em aula, auxiliando os alunos na leitura das lâminas e identificação das lesões histológicas. Através do trabalho 

desenvolvido na Disciplina de Patologia Veterinária Geral e nas demais atividades de diagnóstico e pesquisa do 

Setor de Patologia Veterinária, o monitor tem a oportunidade, através do convívio com os alunos, de aplicar os 

conhecimentos teóricos adquiridos na Faculdade de Veterinária e de promover uma melhor qualidade no 

aprendizado dos alunos de graduação, além de facilitar a atuação dos professores na tarefa de transferir 

informações relativas à disciplina. Somado às atividades de docência, o monitor tem acesso à formação técnico-

científica na prática de diagnóstico em Patologia Animal e da pesquisa desenvolvido pela equipe nesta 

especialidade veterinária.  


