
 
Para promover a importância do assunto no País, o CFMV realizou, 

ao longo desta gestão, três edições do Seminário Nacional de Ensino da 

Medicina Veterinária.  

A décima sétima edição, 

realizada em 2009, foi o 

primeiro evento transmitido, ao 

vivo, via internet, pelo 

Conselho Os principais projetos 

do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária (CFMV) 

no ensino da Medicina 

Veterinária, durante a gestão 

2009-201, foram as 

participações efetivas em órgãos de decisão, como Ministério da Educação 

e Cultura (MEC), Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (INEP), 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e o trabalho 

na inserção internacional em órgãos como Congresso Panamericano de 

Ciências Veterinárias (PANVET), The World Organization for Animal 

Health (OIE), World Veterinary Association (WVA) e World Veterinary 

Congress (Vet2011). 

O projeto de assessoria pedagógica aos cursos de Medicina 

Veterinária do CFMV tem se mostrado bem-sucedido; foram visitadas sete 

Instituições de Educação Superior (IES), e mais quatro visitas já estão 

agendadas.  

Esse projeto, além de permitir o apoio às IES, contribui para que o 

Conselho, por meio da Comissão de Ensino da Medicina Veterinária 

(CNEMV), colha subsídios sobre a situação real do ensino da profissão no 

País.De 2009 a 2011, o ensino veterinário foi representado e defendido pelo 

Conselho em reuniões de trabalho, como as 1ª e 2ª Conferências Mundiais 

de Educação Veterinária; em eventos da Vet/2011; na acreditação de cursos 

no Mercosul (ARCU-SUR); e em três reuniões do Consórcio Norte-

americano de Educação Veterinária (promovido pela Associação 

Americana de Escolas de Veterinária para discutir o futuro do ensino nos 

Estados Unidos e no Canadá).  

Com isso, conquistou-se um reconhecimento internacional. Exemplo 

disso foi a apresentação de três trabalhos sobre educação veterinária no 

XXII PANVET, realizado em Lima, no Peru. A assinatura do Termo de 



Cooperação com o MEC foi também uma grande conquista para o ensino 

da Medicina Veterinária. 

CFMV É CONVIDADO, PELO MEC, 

A CONTRIBUIR PARA O ENSINO DA MEDICINA VETERINÁRIA  
 

A assinatura, em 21 de setembro de 2010, do Termo de Cooperação 

entre o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e o Ministério 

da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de Educação Superior 

(Sesu), selou um importante acordo para a busca da qualidade do ensino da 

Medicina Veterinária e da Zootecnia no Brasil. 

O CFMV é responsável por elaborar Relatório de Manifestação 

Técnica para os projetos de autorização, de reconhecimento e de renovação 

de reconhecimento referente aos cursos das profissões.  

Além disso, o CFMV poderá encaminhar contribuições sobre 

atualizações das diretrizes curriculares, bem como sugestões de critérios e 

requisitos necessários ao aperfeiçoamento dos procedimentos de 

autorização de cursos.  

O Conselho também se dispõe a indicar especialistas, a pedido do 

Sesu/MEC, para cooperar em eventuais processos de supervisão de cursos e 

para sanar dúvidas. Na opinião do Presidente do CFMV, Benedito Fortes 

de Arruda: “Essa parceria representa o reconhecimento do Governo Federal 

pelos esforços do CFMV para garantir a qualidade da formação 

profissional”. 

 

A Residência da Medicina Veterinária luta constantemente para 

atingir o reconhecimento social e profissional. E o Conselho está sempre ao 

lado dos residentes, juntando esforços para atingir os objetivos. 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), por meio de 

sua Comissão Nacional de Residência em Medicina Veterinária (CNRMV), 

participou em diversos eventos e reuniões, e contribuiu, significativamente, 

para o reconhecimento e para o financiamento dos Hospitais Veterinários 

das Instituições Federais de Educação (IFES), pelo Ministério da Educação 

(MEC). Graças aos esforços do CFMV e de alguns profissionais, os 

Hospitais Veterinários das IFES foram incluídos na Lei de Orçamento 

Anual da União. Resultados alcançados certamente vão trazer mais 

benefícios para a sociedade. 



Representantes do CFMV também tiveram participação efetiva em 

alguns eventos renomados, 

como no XIX Seminário 

Nacional de Ensino da 

Medicina Veterinária, no X e 

XI Encontro dos Dirigentes 

de Hospitais Veterinários das 

IFES, no VI e VII Fórum 

Nacional de Dirigentes de 

Hospitais Veterinários 

Universitários, na Força 

Tarefa da Comissão Nacional 

de Residência Multiprofissional em Saúde e no VI Seminário Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde, esses dois últimos realizados pelo 

MEC.  

Os membros da 

CNRMV fizeram diversas visitas às Instituições de Ensino que solicitaram 

o reconhecimento ou a renovação do reconhecimento do Programa de 

Residência em Medicina Veterinária (PRMVs) oferecido pelo Conselho. 

As avaliações e os 

documentos gerados nas 

visitas foram 

encaminhados à Plenária 

do CFMV para avaliação 

e votação. 

Em um encontro 

no Ministério de 

Educação (MEC), 

realizado em setembro de 

2011, com a Diretoria de 

Hospitais Universitários 

e Residências em Saúde, 

o MEC solicitou ao 

CFMV opiniões e 

sugestões sobre a 

regulamentação da Residência em Medicina Veterinária, para definitiva 

inclusão no Sistema de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em 

Saúde. 

Foram também realizados três Seminários Brasileiros de Residência 

em Medicina Veterinária pelo CFMV e CNRMV, durante o período.  

Fig. 2 - CNRMV - gestão 2009/2012: Fernando L. Santos; Fábi 
F.R.Manhoso; Eduardo H.Birgel; Benedito D.Oliveira Fº; ; Carlos 
M.B.Oliveira; Antônio J.A.Aguiar e Luiz C.L.C. Silva.    

Figura 1 - Veterinários residentes em plena atividade 

Fig. 2 - CNRMV - gestão 2009/12: Fernando L. Santos; 
Fáboi F.R. Manhoso; Eduardo H. Birgel; Benedito D.Oliveira Fº; 
; Carlos M. B.Oliveira; Antônio J.A. Aguiar e Luiz C.L.C. Silva. 


