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Bolsista de extensão
Os objetivos gerais do projeto são qualificar o atendimento clínico de gatos domésticos dos
clientes que buscam atendimento no HCV-UFRGS, aproveitando a demanda para ensino e pesquisa
na área, em conjunto com residentes, professores, alunos de graduação e pós graduação.
Mais especificamente o projeto de extensão pretende ensinar as peculiaridades do manejo no
atendimento clínico de gatos domésticos, discutir, diagnosticar as principais doenças de gatos
domésticos e seus tratamentos e realizar trabalhos científicos, além de promover o contato
aluno/público.
O MEDFEL também tem o objetivo de levar conhecimento científico ao público veterinário
externo a UFRGS. Em 2013 realizou o primeiro Simpósio Sul Americano de Medicina de Felinos o
SULFEL, o evento aberto a comunidade de estudantes e veterinários formados, este ocorreu no Salão
Nobre da Faculdade de Direito da UFRGS.
Os extensionistas do MEDFEL participam dos atendimentos recebendo treinamento em
contenção, manejo e exame clínico do paciente felino, coleta de material biológico dos pacientes e
envio aos laboratórios da Faculdade de Veterinária da UFRGS. Participam da discussão dos
resultados dos exames complementares e da realização dos tratamentos dos pacientes atendidos.
Outras atividades desenvolvidas são a apresentação do projeto de extensão nos salões de extensão da
UFRGS e de outras instituições, participação em atividades educativas externas ao HCV/UFRGS,
participação no acompanhamento de pacientes a domicílio, quando for necessário, elaboração de
material educativo para a comunidade, como folders e cartazes. Os alunos também participam das
reuniões técnicas e científicas semanais, além da realização de revisão bibliográfica e elaboração de
trabalhos científicos. Também auxíliam em projetos de pós-graduação, iniciação científica realizados
na área de clínica médica de felinos domésticos e na avaliação do projeto final de extensão.

Além dos alunos extensionistas o MEDFEL oferece aos estagiários curriculares a oportunidade
de participação nos atendimentos clínicos, tanto aqueles provenientes da UFRGS quanto de outras

universidades, dando a chance a estes de aprofundar os conhecimento na medicina de felinos, já que
poucas universidades oferecem um serviço especializado na espécie.

