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1 - O que você acha que foi bom da graduação no

curso de medicina veterinária do UNIFOR-MG para

a sua formação e atuação profissional?

Durante a graduação tudo é muito importante, desde as

aulas teóricas até as aulas práticas, que assim adquirimos

confiança em nosso trabalho. Porém, acredito que o que

mais agregou para minha formação foram as inúmeras

palestras nos eventos do curso, em que pude conhecer

profissionais que já estavam no mercado de trabalho

mostrando a realidade da atuação, trocando experiências

e adquirindo conhecimento.

2 - Qual um destaque do curso de medicina veterinária do seu tempo de graduação?

Um grande destaque e de extrema importância para o curso de medicina veterinária são os

professores qualificados que sempre buscam inovações para a sala de aula e aulas práticas.

3 - O que você acha que poderia ter sido melhor? Você percebe que essa melhoria já

existe ou ainda é um ponto a ser melhorado?

Se pudesse voltar no tempo e fazer diferente, me dedicaria ainda mais na suinocultura durante

o período da graduação. Houve um tempo em que fiz estágio na bovinocultura, voltada para

pesquisa de parasitas, no qual acabei me dispersando da minha área de interesse. Mas fiz um

estágio na Universidade Federal de Lavras (UFLA) na suinocultura que foi essencial para o

meu conhecimento e voltar ao foco na área. Portanto, acredito que o estágio nas diversas

áreas seria excelente para os alunos e a instituição, sendo esse um dos pontos de melhoria.

Acredito que a parceria entre empresas e a faculdade seria essencial para o conhecimento de

ambas as partes.

4 - Qual conselho você deixa para os formandos de hoje?



A reta final é super importante para a formação, então aconselharia que a determinação e o

foco seja em dobro do que é necessário. Também recomendaria a realização de estágios na

área de interesse em atuação, pois te direciona para oportunidades no mercado de trabalho e

adquirir muito conhecimento.


