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O Evento de Confraternização da Comunidade Uspiana homenageando 
os dos 80 anos da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) na 
Universidade de São Paulo foi comemorada no dia 15 de dezembro de 2014 no 
Anfiteatro Altino Antunes, com a presença de Autoridades Acadêmicas: chefes 
de departamento, professores, estudantes e funcionários. A Reunião teve o 
escopo de rememorar as origens do curso de veterinária, que completa 95 
anos e avaliar suas principais contribuições para as ciências Agrárias e 
Veterinárias e para a sociedade Paulista e Brasileira. 

Da esquerda para a direita: Presidente da APAMVET - Eduardo Harry Birgel; Presidente do 
CRMV-SP – Francisco Cavalcanti de Almeida; Magnífico Reitor da USP - Marco Antonio Zago; 
Magnífico Vice Reitor da USP - Vahan Agopyan; Diretor da FMVZ - Enrico Lippi Ortolani e 

Vice-diretor da FMVZ, - Francisco Javier Blazquez. 



Uma das oito unidades que deram vida à USP em 1934, a 

FMVZ (antes apenas FMV) encontra suas raízes ainda em 1919, 

com a criação do Instituto de Veterinária, ligado à Secretaria da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Estado de São Paulo.  

Desde então, suas atividades já foram sediadas no centro da 

cidade, no bairro da Aclimação e em vários locais da Cidade 

Universitária, como o Instituto de Biociências (IB) e o Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), até se concentrarem em 

definitivo na Av. Prof. Orlando Marques de Paiva.  

O Instituto se tornaria, em 1928, a Escola de Medicina 

Veterinária de São Paulo (a velha Escola, como carinhosamente 

era conhecida pelos antigos Veterinários). Para em 1934, já como 

Faculdade de Medicina Veterinária, ser incorporada à USP.  

Em 1957, foi instituído o IZIP, que se transformaria no 

Campus Universitário de Pirassununga da USP, dando guarida a 

vários setores da Faculdade e onde era ministrada parte do curso 

de graduação de Medicina Veterinária. Pouco depois, a Faculdade 

de Medicina Veterinária agregaria o termo Zootecnia a seu nome, 

tornando-se Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

USP. 

De fato, o passado desta Faculdade é um passado brilhante, 

concordou o Magnifico Reitor Professor Doutor Marco Antônio 

Zago, presente na mesa de abertura da cerimônia, com a 

afirmação do Presidente da APAMVET, que destacara em seu 

discurso que “se aprendia com o passado, mas vivia-se no futuro” 

O ilustre gestor universitário completou seu pensamento 

lembrando: “importância da Universidade, cuja fundação 

representou momento especial na história da ciência, da 

tecnologia e do ensino superior no país”. Formando a Mesa 

Diretora desse oportuno e magnifico evento assistido por seleta 

plateia de mais de 200 participantes, destacou-se a presença 

Magnífico Vice-reitor – Professor Doutor Vahan Agopyan, o 

presidente da Academia Paulista de Medicina Veterinária 

/APAMVET – Prof. Dr. Eduardo Harry Birgel, o presidente do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São 



Paulo – Med. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida, e o Vice-

diretor da FMVZ –Prof. Dr. Francisco Javier Blazquez. 

 

 



 


