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O Brasil é o 5º maior produtor de leite e possui o maior rebanho de corte
comercial do mundo. A criação de bovinos destinados à produção é uma
atividade tradicional e de elevada importância sócio-econômica no Rio
Grande do Sul e representa cerca de 10% do PIB do Estado. O sucesso
da produção e a manutenção da saúde e bem estar dos animais
necessita de um planejamento e execução de um manejo adequado.
Neste sentido, o acompanhamento da produtividade dos rebanhos de
corte e de leite desempenha um importante aspecto na prática da
Medicina Veterinária . A FAVET- UFRGS é referência em bovinocultura
por meio de ações promovidas pela Unidade de Reprodução de Bovinos -
UFRGS (URB) que visam a integração faculdade/produtor rural através
da troca de saberes de forma mútua para o desenvolvimento das
propriedades rurais e qualificação da produção primária.  Desta forma, os
alunos de graduação envolvidos no Projeto de Extensão podem conhecer
diferentes realidades e realizar variadas atividades da prática profissional.
A atuação efetiva dos alunos em todas as atividades permite além do
treinamento técnico, também o desenvolvimento de habil idades
individuais como: habilidade de diagnosticar problemas e propor
soluções, comunicação, trabalho em equipe, lidar com o imprevisto,
contribuindo para a futura atuação profissional. As atividades são
previamente planejadas em reuniões da equipe e colocadas em prática
pelo grupo de trabalho a campo. Semanalmente real izaram-se
seminários, para a equipe da URB, organizados e ministrados pelos
alunos da equipe, envolvendo assuntos relacionados com as rotinas de
atendimentos veterinários. As ações foram desenvolvidas em duas
propriedades rurais: Granja e Cabanha VB, em Eldorado do Sul e na
Fazenda I tapuã, em Viamão. As ações visam desenvolver um
planejamento de assistência que permita aos alunos atuar de forma ativa
em todas as etapas do programa, tanto nas visitas técnicas quanto nas
atividades de educação continuada. As ações compreenderam o
treinamento do diagnóstico de gestação por meio de palpação retal e
ultrassonografia, acompanhamento da gestação, parições e cuidados
com os neonatos, práticas sanitárias visando a prevenção de doenças
reprodutivas, o manejo reprodutivo, com tratamentos que visam melhorar
eficiência reprodutiva e produção de leite ou carne. A URB atualmente é
composta por 3 docentes e 8 discentes, possibilitando uma integração de



gerações e experiências. O treinamento adquirido dentro da faculdade é
repassado para a comunidade através de atendimentos às propriedades
parceiras. As atividades de ensino e extensão realizadas pela URB
também geraram informações para projetos de pesquisa com a
participação de alunos bolsistas que  apresentam os trabalhos resultantes
em eventos científicos.


