
 

                                                                              

 

PROGRAMA UNIVERSIDADE SOLIDÁRIA 

Atendimento aos Criadores de Caprinos e Ovinos: Ensino, Pesquisa e Extensão 

Educação – Cidadania – Inclusão Social 

 

 

1. CARACTERIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Na região situada em um raio de 100 quilômetros da Faculdade de Veterinária da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul há um número significativo de 

criadores de Pequenos Ruminantes (caprinos e ovinos), que necessitam de 

orientações e assistência-técnica especializada, para o atendimento dos animais, que 

proporcionam subsistência alimentar às suas famílias e não possuem renda 

suficiente para poder pagar por serviços veterinários especializados. 

 Experiências passadas onde a Faculdade de Veterinária da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul participou ativamente com visitas realizadas nas propriedades 

de criadores de “baixa renda”, localizadas nas cidades que integram a “Região 

Metropolitana de Porto Alegre” permitiram concluir, que os problemas com os seus 

animais caracterizam uma casuística clínica importante para a formação acadêmica 

do corpo discente do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. 

 Verificou-se, também, que os criadores de “baixa-renda” não tinham recursos 

para transportar seus animais até a Faculdade de Veterinária, aumentando o seu 

prejuízo além da baixa produtividade e alta mortalidade de seus animais. 

 A proposta deste programa é assessorar este criador, cuja premissa de 

exploração é direcionada para a produção de leite e carne, no intuito de buscar a 

subsistência e auferir algum lucro com a venda do excedente da produção. 

 A atuação, enquanto programa de extensão universitária, visa conciliar a oferta 

de casos clínicos que essas pequenas propriedades apresentam, deslocando o corpo 



acadêmico até o local de criação dos animais. Além disso, vislumbram-se dois 

aspectos positivos: o primeiro é a possibilidade de um maior número possível de 

atendimentos realizados pelos docentes acompanhados por estudantes. O segundo é 

suprir a deficiência de transporte que os criadores de “baixa renda” possuem, para o 

deslocamento de seus animais até a Faculdade de Veterinária. 

 Os docentes e alunos bolsistas e voluntários que participam deste programa 

necessariamente têm contato com atividades de ensino, pesquisa e extensão, com 

ênfase nas atividades de inclusão social e da produção de alimentos saudáveis. 

 A demonstração dos trabalhos efetivados deverão ser mostrados à comunidade 

acadêmica e ao público em geral enfatizando o que pode ser feito para o benefício 

da sociedade e para o aprendizado dos alunos de sua comunidade acadêmica. 

 

 

 

 

 

 


