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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?

O curso me fez perceber que nada é do jeito

que pensamos ser, quando a gente entra,

queremos seguir por uma área, mas o longo do

curso você vê que não se identifica tanto com

aquilo que queria e as aulas práticas veio pra

me mostrar isso, pra me ensinar e me guiar

para qual caminho que eu deveria seguir e sem dúvidas foi o melhor que eu poderia ter

escolhido.

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

Um destaque foi quando consegui o estágio na Fazenda Laboratório, lá aprendi muito e tive

contato com animais que antes não tinha, foi uma experiência muito boa que me desenvolveu

bastante.

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?

Na época em que eu fiz o curso eu senti que as matérias como, a Avicultura deveria ter mais

atenção como as outras, eu falo em questão de ter mais aulas práticas, mais visitas em

fábricas, granjas, pois na minha época não fizemos nada disso e eu senti falta. Acho que se

tivesse mais práticas nessas matérias ia chamar muita atenção dos alunos e despertar interesse

sobre a área, por muitas vezes alguns não tem interesse em seguir por não ter nada disso na

graduação, e é uma área que vem crescendo muito e aqui na nossa região tem muitas

oportunidades de emprego.



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

Nunca deixem de estudar e querer sempre aprender coisas novas. Façam estágios, estágio

nunca é demais e é o que vai te fazer aprender muito e te dar também oportunidades no

mercado de trabalho. Seja persistente e nunca desista do sonho de vocês!! Tudo vai dar certo!


