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Resumo: Durante o primeiro semestre de 2012, a aluna atuou na Monitoria acadêmica da disciplina VET 03323, 

Inseminação Artificial, do sexto semestre do curso de Medicina  Veterinária. As principais atividades realizadas 

estão descritas as seguir. Preparação e acompanhamento das aulas: limpeza e organização do laboratório, 

conforme a atividade prevista no cronograma, disponibilizando o material necessário para as quatro turmas de 

aulas práticas semanais (diluidores e corantes de sêmen, lâminas, lamínulas, banho maria, mesa aquecida, 

estufas, etc). Participação efetiva nas aulas práticas, auxiliando na preparação das atividades, esclarecendo 

dúvidas e orientando os alunos. A monitora teve a oportunidade de ministrar duas aulas práticas, sendo uma aula 

demonstrativa de coleta de sêmen ovino por eletroejaculação e a outra de coloração do sêmen por 

eosina/nigrosina. Atendimento dos alunos: durante o semestre, a Monitora foi solicitada para acompanhar os 

alunos com dificuldades de aprendizagem, auxiliando nos estudos dos mesmos. Tratamento dos animais: a 

Monitora auxiliou no tratamento dos animais mantidos na Universidade, sob a responsabilidade do Laboratório 

de Inseminação Animal. Acompanhou os exames e tratamento do carneiro principal, que apresentava artrose nos 

membros posteriores; os exames e tratamento de um terneiro que apresentava sintomas respiratórios, 

posteriormente diagnosticados como dictiocaulose; ainda auxiliou o funcionário no tratamento de miíases e no 

manejo alimentar, reprodutivo e sanitário do rebanho que é utilizado para diversas aulas práticas do curso de 

Graduação. Foram também realizados pela Monitora, sob supervisão da Orientadora, diagnósticos de prenhez, 

por ultrassonografia via transretal em ovelhas, inseminadas ou cobertas, com 30 a 90 dias de gestação. Até o 

presente momento foram realizados 60 diagnósticos, com 47 fêmeas prenhes. Todas as atividades realizadas 

foram importantes para o aprendizado da Monitora, pois houve possibilidade de realização de trabalhos a campo, 

na área de clínica médica e de reprodução, bem como de atividades laboratoriais, a possibilidade de reforçar os 

conteúdos teóricos e práticos pelo acompanhamento das aulas e ainda por auxiliar os alunos em suas dificuldades 

de aprendizado. 

 


