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Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

III Seminário de bem-estar em suinocultura do Distrito Federal e entorno 
(BEASUI) - Palestra “Influência da microbiota intestinal no bem-estar do 
suíno” com Rafael Neme

Descrição: Palestra “Influência da microbiota intestinal no bem-estar do suíno” com 
Rafael Neme.

Horário: 19h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

Paulo Freire na Agroecologia

Descrição: Debate entre uma professora quilombola, um agricultor e uma discente da 
pós graduação falando de suas experiências. Apresentar a influência do pensamento 
freireano na construção do conhecimento agroecológico no Brasil passando pela 
extensão rural agroecológica a partir de 2003 com a Política Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural.

Horário: 18h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

Mulheres na Agropecuária: experiências que inspiram - Palestra “Quando 
o agronegócio vai além de um negócio: um legado familiar “ com Luciana 
Abeid Ribeiro Dalmagro

Descrição: O evento tem por finalidade o compartilhamento de experiências pessoais 
de mulheres nas mais diversas funções profissionais colaborando no entendimento 
sobre as situações vivenciadas pelos participantes reforçando a conscientização 
pessoal frente aos desafios da mulher no século XXI.

Horário: 10h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

Plantabilidade de semeadoras de grãos

Descrição: A semeadura é uma operação delicada em que devem ser minimizados 
os erros por ser o primeiro passo na implantação de um novo cultuvo anual. Dela 
dependem as demais atividades a serem realizadas na lavoura até a colheita. Atenção 
especial deve ser dada a esta operação, pois a obtenção de boa produtividade depende 
da semeadura. Esses conhecimentos auxiliam no processo de gestão da propriedade 
rural, com ganhos em produtividade e redução de custos. O evento visa discutir e trocar 
informações com os participantes de modo a que os habilite a utilizar, desenvolver e 
difundir esses conhecimentos com os potenciais usuários dessas tecnologias. 

Horário: 14h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

Palestra: O Programa Nacional de Bioinsumos do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento

Descrição: Consiste de uma palestra onde será apresentado o Programa Nacional 
de Bioinsumos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, abordando a 
situação atual e como o programa contribui para a sustentabilidade da agricultura 
Brasileira.

Horário: 09h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

III Seminário de bem-estar em suinocultura do Distrito Federal e 
entorno (BEASUI) - Palestra “Os desafios da ambiência e bem-estar na 
suinocultura” com Sheila Tavares Nascimento

Descrição: Com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre bem-estar na 
suinocultura, o BEASUI retorna à Semana Universitária para sua 3° edição de forma 
totalmente on-line. O evento pretende trazer para discussão temas de interesse de 
produtores, agroindústrias, estudantes e profissionais da área, com o propósito de 
compartilhar ideias e experiências a respeito de uma suinocultura que se preocupa com 
o bem-estar animal.

Horário: 09h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

Palestra: ESTUDO RETROSPECTIVO DAS AFECÇÕES DO SISTEMA 
MUSCULOESQUELÉTICO NOS EQUÍDEOS DE TRAÇÃO DO DISTRITO 
FEDERAL, E IMPACTO DESSAS AFECÇÕES NA VIDA DO ANIMAL E 
CARROCEIRO

Descrição: Apresentar os resultados do estudo retrospectivo das afecções mais comuns 
do sistema musculoesquelético dos equídeos de tração, encaminhados ao Hospital 
Veterinário de Grandes Animais da UnB, pois estas afecções impossibilitam a utilização 
dos animais para tração de carga, fato que impossibilita a geração ou complementação 
de renda de várias famílias, tentando viabilizar uma melhor consciência sobre os 
cuidados, para evitar estes tipos de lesões nos animais de tração.

Horário: 15h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

Convivência Rural - Turismo Rural no DF

Descrição: O referido projeto teve suas atividades iniciadas em 2021, com participação 
de docentes e discentes do Curso de Gestão em Agronegócios da FAV/UnB e técnicos 
colaboradores da EMATER/DF, visando criar alternativas de ampliação da renda de 
familias rurais por meio da implantação de uma modalidade diferenciada de turismo 
rural.

Horário: 17h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

Saúde Única: o equilíbrio entre saúde humana, animal e ambiental no 
contexto da aplicação em serviços

Descrição: O objetivo da atividade é apresentar conceitos, construir conhecimentos e 
instigar a reflexão e discussão de tema complexos em saúde e a inserção das atividades 
do médico-veterinário.

Horário: 18h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

III Campanha de Prevenção ao olho seco canino

Descrição: A Campanha de Prevenção ao Olho Seco canino é um evento que ocorre 
anualmente, vinculada ao Serviço de Oftalmologia Veterinária da UnB (PROEX) e ao 
Grupo de Estudos em Oftalmologia Veterinária (FAV/UnB). O objetivo é orientar tutores 
de cães, alunos de graduação, ONGs, sobre a incidência desta doença que acomete 
com muita frequencia os olhos dos cães, de forma similar ao que ocorre no ser humano. 
Esta informação visa conscientizar os tutores sobre a necessidade de um diagnóstico 
precoce junto ao médico veterinário, para que o tratamento possa ser adotado a fim de 
melhorar a condição de vida e preservar a visão dos cães.

Horário: 18h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

Palestra - Programas de Certificação em Boas Práticas Agropecuárias

Descrição: Palestra - Programas de Certificação em Boas Práticas Agropecuárias 
Consiste de uma palestra onde será apresentado o Tema: Programas de Certificação em 
Boas Práticas Agropecuárias.

Horário: 09h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

Mulheres na Agropecuária: experiências que inspiram - Palestra 
“Epidemiologista, mulher, brasileira: carreira e identidade de uma jornada 
em saúde animal em quatro países” com Fernanda Cetrangolo Dórea

Descrição: O evento tem por finalidade o compartilhamento de experiências pessoais 
de mulheres nas mais diversas funções profissionais colaborando no entendimento 
sobre as situações vivenciadas pelos participantes reforçando a conscientização 
pessoal frente aos desafios da mulher no século XXI.

Horário: 10h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

INTEGRAFAV - Palestra “O bem-estar estudantil no contexto da pandemia: 
o que podemos fazer?” com Elisa Dias Becker Reifschneider

Descrição: O evento tem como objetivo a troca de experiências entre a comunidade 
estudantil sobre os impactos da súbita mudança na dinâmica das aulas, tanto para o 
aluno quanto para o professor devido o cenário da COVID-19.

Horário: 14h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

2º Simpósio de Pós-Graduação em Agronomia

Descrição: O evento tem como proposito promover, para os participantes, uma 
capacitação e transferência de informações, desenvolvimento e inovação no campo 
agronômico por meio de profissionais extremamente qualificados na área de Agronomia, 
nas linhas de pesquisa do Programa, Solos e água, Recursos genéticos e melhoramento 
e Produção sustentável. O evento será voltado para estudantes, professores, 
pesquisadores e demais profissionais envolvidos na cadeia produtiva. 

Horário: 18h

Dia: 27, 28 e 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

II Diálogos na FAV

Descrição: O objetivo deste evento será apresentar o cenário atual do paisagismo no 
Brasil e suas perspectivas futuras, buscando enfatizar as oportunidades presentes neste 
nicho do mercado, além de discutir técnicas de manejo para a otimização da produção 
de flores e plantas ornamentais.

Horário: 17h

Dia: 28, 29 e 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

Encontro Acadêmico NEUROVETUNB

Descrição: O evento visa fornecer educação e informação aos estudantes e 
profissionais que apresentam interesse na área de Neurologia veterinária de pequenos 
animais, além de abranger também o trabalho desenvolvido pelos acadêmicos do 
grupo de estudo de Neurologia Veterinária da Universidade de Brasília com apoio de 
professores e palestrantes de referência na área da neurologia. Por se tratar de um 
encontro acadêmico, um dos objetivos  é gerar um espaço pra discussões de casos 
e esclarecer dúvidas dos participantes, trazer as atualizações sobre o tema no país, 
desenvolver maior interesse e engajamento dos alunos, pós-graduandos e médicos 
veterinários na temática.

Horário: Consultar no SIGAA

Dia: 27 e 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

Fazenda Água Limpa e a Vitrine Viva: Alimento Saudável 
do Campo à Mesa IV

Descrição: O evento tem como objetivo colocar em discussão temáticas que sejam 
consideradas relevantes diante da situação vivida pela sociedade no que concerne à 
produção e ao consumo sustentáveis de alimentos. Nesta edição, especialistas e o setor 
produtivo estarão discutindo questões tais como Perdas e Desperdícios de Alimentos 
e Ações Mitigadores, buscando apresentar iniciativas de sucesso tanto na produção 
quanto na transformação dos alimentos. A segunda temática Agricultura Sintrópica 
e seus Desafios apresentará novos modelos de produção de alimentos, a produção 
familiar e a viabilidade econômica dessas iniciativas onde a biodiversidade é a base 
para a sustentabilidade.

Horário: 14h

Dia: 28 e 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

V Simpósio de Ciências Agrárias

Descrição: O evento pretende trazer para discussão temas de interesse de produtores, 
estudantes e profissionais da área das ciências da natureza, com o propósito de 
compartilhar ideias e experiências a respeito de uma agricultura que se preocupa com a 
produção de alimentos de forma sustentável.

Horário: 28/09 -18h30 e 20h30 | 29/09 -18h30 e 20h30 | 30/09 - 18h30 e 20h30

Dia: 28, 29 e 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

Conservação da fauna do cerrado: desafios e possibilidades

Descrição: O Cerrado, como muitos dos ecossistemas brasileiros, está ameaçado, 
e é considerado um hotspot da biodiversidade, com destaque nas estratégias de 
conservação mundial. Esse bioma abriga a maior fração da população mundial de 
tamanduás-bandeira, espécie classificada como “quase ameaçada” em nível global 
e “vulnerável” no Brasil. Além desses animais, também é um bioma importante para 
a conservação de outras espécies da mastofauna como primatas não humanos e 
carnívoros. Nesse sentido, o presente evento tem como proposta a divulgação de 
informações e debates sobre o papel da população na conservação de espécies do 
Cerrado brasileiro. Serão realizadas três palestras expositivas e em forma de debates 
sobre temas que envolvem a monitoração e reabilitação de animais silvestres.

Horário: 18h30

Dia: 28, 29 e 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

Mostra virtual: O comercio de produtos da agricultura familiar no Distrito 
Federal

Descrição: Consiste de apresentação de um vídeo previamente gravado, contendo 
imagens do comércio de produtos da agricultura familiar no Distrito Federal, visando 
abordar tipos de estabelecimentos, embalagens e a diversificação de produtos locais.

Formato: Gravada

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

Qual é o papel da Medicina Veterinária na Saúde Única?

Descrição: O objetivo da atividade, além de confeccionar divulgação científica, é 
apresentar conceitos, construir conhecimentos e instigar a reflexão e discussão de 
temas complexos em saúde a partir de um recurso pedagógico acessível à população 
alvo.A atividade é assíncrona, de livre acesso e apresentada pelos alunos do 
projeto “Zoonoses: Aprendendo, ensinando e construindo saúde”. A atividade ficará 
disponível durante toda SEMUNI 2021 e posteriormente no canal YOUTUBE da FAV e no 
INSTAGRAM do projeto @projetozoonosesunb.

Formato: Gravada

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet)

Descrição: O maior evento da FAV, dentro da Semana Universitária, chega a sua 23ª 
edição, com uma programação recheada de palestras e convidados renomados. Gratuita 
e aberta ao público externo, espera-se atingir um número maior de participantes, em 
função da qualidade dos temas abordados e dos palestrantes, além de, pelo segundo 
ano consecutivo, o evento ser realizado totalmente de forma virtual. A organização 
central se divide em quatro módulos de palestras, correspondendo aos temas de 
pequenos animais, grande animais, silvestres e vet além da clínica. Além das palestras, 
haverá rodas de conversa e um concurso de desenho. Traremos para discussão 
assuntos relevantes e atuais para medicina veterinária e para sociedade.

Horário: Consultar abaixo

Dia: 27, 28, 29 e 30/09 e 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Palestra magna: 
Um olhar da Medicina Veterinária com o passar do tempo

Descrição: Palestrante: Milton Thiago de Mello e Josélio de Andrade Moura.Palestra 
realizada de forma online de cunho acadêmico com foco.em medicina veterinária que 
abordará a temática do futuro e passado da profissão da.Medicina Veterinária de acordo 
com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 16h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo 
de animais silvestres, mesa redonda: A atuação de Profissionais nas 
Queimadas do Pantanal

Descrição: Palestrante: Zootecnista Ana Raquel Gomes Faria , M.V./Bióloga Caroline 
Machado e a Bióloga Fabiana Lúcia André. ..Palestra realizada de forma online de cunho 
acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica/temática atuação 
dos profissionais nas queimadas de acordo com a perspectiva de um profissionais das 
áreas de biologia, zootecnia e medicina veterinária.

Horário: 18h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
animais silvestres, palestra: Reabilitação e Soltura de Pinguins

Descrição: Palestrante: M.V. Marzia Antonelli .Palestra realizada de forma online de 
cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica/temática 
sobre a medicina de pinguins de acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 20h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
animais silvestres, palestra: Clinica e Manejo de Tucanos e Araçaris

Descrição: Palestrante: M.V. Marcelo Ribeiro Lago .Palestra realizada de forma online de 
cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica/temática 
sobre a clínica de Ramphastídeos de acordo com a perspectiva de um profissional da 
área.

Horário: 16h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
animais silvestres, palestra: Medicina de Invertebrados

Descrição: Palestrante: M.V. Thiago Mathias Chiariello .Palestra realizada de forma 
online de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica/
temática sobre a medicina de invertebrados de acordo com a perspectiva de um 
profissional da área.

Horário: 18h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
animais silvestres, palestra: Distúrbios Osteometabólicos em Répteis

Descrição: Palestrante: M.V. Paulo Bahiano .Palestra realizada de forma online de cunho 
acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica/temática sobre 
problemas metabólicos em répteis de acordo com a perspectiva de um profissional da 
área.

Horário: 20h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
animais silvestres, palestra: Rotina de uma médica veterinária de primatas 
na África

Descrição: Palestrante: M.V. Thalita Simões Calvi .Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica/
temática sobre a rotina de primatólogos na África, de acordo com a perspectiva de um 
profissional da área.

Horário: 16h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
animais silvestres, palestra: Principais Afecções em Primatas Neotropicais

Descrição: Palestrante: M.V. Soraya Kezam Málaga .Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica/temática 
sobre a clínica de primatas neotropicais de acordo com a perspectiva de um profissional 
da área.

Horário: 18h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
animais silvestres, palestra: Projeto Caiman: Jacarés da Mata Atlântica

Descrição: Palestrante: M.V. Thassiane Targino da Silva e M.V. Paulo Quadros de 
Menezes. Palestra realizada de forma online de cunho acadêmico com foco em medicina 
veterinária que abordará a técnica/temática sobre o manejo e reintegração de jacarés 
da mata atlântica de acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 20h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
animais silvestres, palestra: Parque das Aves: Atuação na Medicina 
Veterinária da Conservação

Descrição: Palestrante: M.V. Lígia Rigoleto Oliva. .Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica/
temática sobre a importância da veterinária na conservação ambiental de acordo com a 
perspectiva de um profissional da área.

Horário: 16h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
animais silvestres, palestra: Legalidade no Atendimento de Animais 
Silvestres

Descrição: Palestrante: M.V. Carolina Lorieri Vanin .Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica/
temática sobre a legalização de animais silvestres de acordo com a perspectiva de um 
profissional da área.

Horário: 18h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
animais silvestres, palestra: Projeto TamanduASAS: Criação, Reabilitação e 
Soltura de Tamanduas Bandeira

Descrição: Palestrante: M.V. Juliana Macedo Magnino Silva .Palestra realizada de forma 
online de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica/
temática sobre a clínica e soltura de Tamanduás de acordo com a perspectiva de um 
profissional da área.

Horário: 20h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
animais silvestres, palestra: Clínica e Manejo de Mini Pig

Descrição: Palestrante: M.V. Matheus Rabello Kruger .Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica/temática 
sobre o atendimento clínico de mini pigs de acordo com a perspectiva de um profissional 
da área.

Horário: 18h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
animais silvestres, palestra: Papel do Médico Veterinário em Aquários

Descrição: Palestrante: M.V. Verônica Takatsuka Manoel .Palestra realizada de forma 
online de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica/
temática sobre a importância do veterinário em aquários de acordo com a perspectiva 
de um profissional da área.

Horário: 20h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
animais silvestres, palestra: Rotina de Pets Não Convencionais no Exterior

Descrição: Palestrante: M.V. Verônica Pardini .Palestra realizada de forma online de 
cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica/temática 
sobre o atendimento clínico de animais silvestres e exóticos fora do Brasil de acordo com 
a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 16h

Dia: 01/10/2021 

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
grandes animais, Palestra: Enxerto de pele de tilápia como tratamento para 
feridas e queimaduras em equinos

Descrição: Palestrante: Behatriz Odebrecht Costa ..Palestra realizada de forma 
online de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica 
de terapias alternativas para feridas e queimaduras em equinos de acordo com a 
perspectiva de um profissional da área.

Horário: 18h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
grandes animais, Palestra: Experiências na residência de clínica e cirurgia 
de grandes animais

Descrição: Palestrante: Leticia de Oliveira Cota..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática de 
residência na medicina veterinária em grandes animais de acordo com a perspectiva de 
um profissional da área..

Horário: 20h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
grandes animais, Palestra: Conhecendo a bubalinocultura de corte

Descrição: Palestrante: Francisco de Assis Veloso Junior ..Palestra realizada de forma 
online de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática 
da bubalinocultura de acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 16h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
grandes animais, Palestra: Oportunidades, perspectivas e rotina do médico 
veterinário no mercado internacional 

Descrição: Palestrante: Luiza de Siqueira. Palestra realizada de forma online de 
cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática das 
oportunidades, perspectivas e rotina do médico veterinário no mercado internacional de 
acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 18h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
grandes animais, Palestra: Principais afecções ortopédicas do cavalo atleta

Descrição: Palestrante: Gabriela Guenka ..Palestra realizada de forma online de cunho 
acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática das afecções 
ortopédicas do cavalo de acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 20h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
grandes animais, Palestra: Tópicos sobre cardiologia na medicina equina

Descrição: Palestrante: Luiza de Siqueira..Palestra realizada de forma online de cunho 
acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática de cardiologia 
em equinos de acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 16h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
grandes animais, Palestra: Quando realizar intervenção no parto de 
bovinos?

Descrição: Palestrante: Sandra Helena Gabaldi Wolf..Palestra realizada de forma 
online de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática 
obstetrícia veterinária de grandes de acordo com a perspectiva de um profissional da 
área.

Horário: 18h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
grandes animais, “Mesa redonda: O que podemos aprender com o surto de 
herpesvírus equino (EHV-1)”

Descrição: Palestrante: Enio Mori, Antônio Raphael Teixeira Neto e Karla Dantas de 
Oliveira ..Palestra realizada de forma online de cunho acadêmico com foco em medicina 
veterinária que abordará a temática de surto de herpesvírus equino na Europa de acordo 
com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 20h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
grandes animais, Palestra: Correlação entre síndrome cólica e laminite

Descrição: Palestrante: Liédge Camila Simioni Felício..Palestra realizada de forma 
online de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática 
de cólica e laminite em equinos de acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 16h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
grandes animais, Palestra: O uso de células tronco em vacas inférteis para 
produção de embriões

Descrição: Palestrante: Mauricio Antônio Silva Peixer..Palestra realizada de forma 
online de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática 
de células tronco em bovinos de acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 18h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
grandes animais, Palestra: Babesiose: a doença que causa grandes 
prejuízos na equinocultura

Descrição: Palestrante: Neimar Vanderlei Roncati..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática da 
Babesiose em equinos de acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 20h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
grandes animais, Palestra: Desafios da produção orgânica de leite no Brasil

Descrição: Palestrante: Ana Paula Roque ..Palestra realizada de forma online de cunho 
acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática da produção 
orgânica de leite de acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 16h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
grandes animais, Palestra: Sêmen equino: longevidade x manipulação

Descrição: Palestrante: Heder Nunes Ferreira ..Descrição da Palestra: Palestra 
realizada de forma online de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que 
abordará a temática da manipulação do sêmen equino de acordo com a perspectiva de 
um profissional da área.

Horário: 18h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
grandes animais, Palestra: Principais procedimentos e cirurgias realizadas 
a campo

Descrição: Palestrante: Willian Kling Pasinato..Palestra realizada de forma online de 
cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica cirúrgica 
em grandes animais de acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 20h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra:  Principais alterações oculares em cães idosos

Descrição: Palestrante: Mário Sérgio Almeida Falcão..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática da 
oftalmologia em cães idosos de acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 18h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Uma abordagem prática para a hemodiálise 
em casos de doença renal canina

Descrição: Palestrante: Alexandre Martini de Brum..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática da 
abordagem prática para hemodiálise em cães com doença renal de acordo com a 
perspectiva de um profissional da área..

Horário: 20h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Diagnóstico e tratamentos das principais 
doenças articulares

Descrição: Palestrante: Denis Rodrigues Prata..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática das 
principais doenças articulares em pequenos animais de acordo com a perspectiva de um 
profissional da área..

Horário: 16h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Rotina Médica Veterinária Intensiva

Descrição: Palestrante: Camilla Fagundes Beccon..Palestra realizada de forma 
online de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica 
da medicina veterinária intensiva e sua rotina de acordo com a perspectiva de um 
profissional da área.

Horário: 18h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo 
de pequenos animais, Palestra: Uretrocistoscopia, do diagnóstico ao 
tratamento

Descrição: Palestrante: Carlos Eduardo Cotias Netto..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica da 
uretrocistoscopia de acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 20h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Conduta emergencial da Insuficiência 
Cardíaca Congestiva em cães e gatos

Descrição: Palestrante:  Daniela Jardim Lopes..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática da 
conduta emergencial em cães e gatos com insuficiência cardíaca congestiva de acordo 
com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 16h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Utilização de marcapasso em pequenos 
animais

Descrição: Palestra realizada de forma online de cunho acadêmico com foco em 
medicina veterinária que abordará a temática da utilização de marcapasso em 
pequenos animais.

Horário: 18h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Principais dermatopatias, como identificar na 
prática?

Descrição: Palestrante: Alana Andrade Nascimento ..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática da 
dermatologia em pequenos animais e sua identificação na prática de acordo com a 
perspectiva de um profissional da área..

Horário: 20h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Acidente Vascular Cerebral em pequenos, 
possibilidades de tratamento

Descrição: Palestrante: Guilherme Reis Blume. Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática das 
possibilidades de tratamento do acidente vascular cerebral em pequenos animais de 
acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 16h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Contenção e soltura pós castração de animais 
em situação de rua

Descrição: Palestrante: Renata de Melo Queiroz..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica da 
contenção e soltura após procedimento de castração em animais em situação de rua de 
acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 18h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Abordagem do paciente com cetoacidose 
diabética

Descrição: Palestrante: Katiane Rocha Carneiro..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática da 
abordagem clínica do paciente com complicação devido ao diabetes de acordo com a 
perspectiva de um profissional da área.

Horário: 20h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo 
de pequenos animais, Palestra: Particularidades anestésicas em cães 
braquicefálicos

Descrição: Palestrante: Yasmin Vilela Guimarães..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica, 
características e particularidades na anestesia de cães braquicefálicos de acordo com a 
perspectiva de um profissional da área.

Horário: 16h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Protocolo clínico para casos de erliquiose nos 
EUA x Brasil

Descrição: Palestrante: Jennifer Lake ..Palestra realizada de forma online de 
cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática da 
hemoparasitose por Erlichia spp. e seu protocolo clínico nos EUA e Brasil de acordo com 
a perspectiva de um profissional da área..

Horário: 18h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Alterações hematológicas devido ao estresse 
em cães e gatos

Descrição: Palestrante: Fernanda Gomes Velasque Gama..Palestra realizada de forma 
online de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática 
da hematologia e suas alterações em cães e gatos de acordo com a perspectiva de um 
profissional da área.

Horário: 20h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra:  Principais alterações oculares em cães idosos

Descrição: Palestrante: Mário Sérgio Almeida Falcão..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática da 
oftalmologia em cães idosos de acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 18h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Uma abordagem prática para a hemodiálise 
em casos de doença renal canina

Descrição: Palestrante: Alexandre Martini de Brum..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática da 
abordagem prática para hemodiálise em cães com doença renal de acordo com a 
perspectiva de um profissional da área..

Horário: 20h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Diagnóstico e tratamentos das principais 
doenças articulares

Descrição: Palestrante: Denis Rodrigues Prata..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática das 
principais doenças articulares em pequenos animais de acordo com a perspectiva de um 
profissional da área..

Horário: 16h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Rotina Médica Veterinária Intensiva

Descrição: Palestrante: Camilla Fagundes Beccon..Palestra realizada de forma 
online de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica 
da medicina veterinária intensiva e sua rotina de acordo com a perspectiva de um 
profissional da área.

Horário: 18h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo 
de pequenos animais, Palestra: Uretrocistoscopia, do diagnóstico ao 
tratamento

Descrição: Palestrante: Carlos Eduardo Cotias Netto..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica da 
uretrocistoscopia de acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 20h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Conduta emergencial da Insuficiência 
Cardíaca Congestiva em cães e gatos

Descrição: Palestrante:  Daniela Jardim Lopes..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática da 
conduta emergencial em cães e gatos com insuficiência cardíaca congestiva de acordo 
com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 16h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Utilização de marcapasso em pequenos 
animais

Descrição: Palestra realizada de forma online de cunho acadêmico com foco em 
medicina veterinária que abordará a temática da utilização de marcapasso em 
pequenos animais.

Horário: 18h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Principais dermatopatias, como identificar na 
prática?

Descrição: Palestrante: Alana Andrade Nascimento ..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática da 
dermatologia em pequenos animais e sua identificação na prática de acordo com a 
perspectiva de um profissional da área..

Horário: 20h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Acidente Vascular Cerebral em pequenos, 
possibilidades de tratamento

Descrição: Palestrante: Larissa Graziella Caixeta de Lima Gugliotella..Palestra realizada 
de forma online de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a 
temática das possibilidades de tratamento do acidente vascular cerebral em pequenos 
animais de acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 16h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Contenção e soltura pós castração de animais 
em situação de rua

Descrição: Palestrante: Renata de Melo Queiroz..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica da 
contenção e soltura após procedimento de castração em animais em situação de rua de 
acordo com a perspectiva de um profissional da área.

Horário: 18h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Abordagem do paciente com cetoacidose 
diabética

Descrição: Palestrante: Katiane Rocha Carneiro..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática da 
abordagem clínica do paciente com complicação devido ao diabetes de acordo com a 
perspectiva de um profissional da área.

Horário: 20h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo 
de pequenos animais, Palestra: Particularidades anestésicas em cães 
braquicefálicos

Descrição: Palestrante: Yasmin Vilela Guimarães..Palestra realizada de forma online 
de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a técnica, 
características e particularidades na anestesia de cães braquicefálicos de acordo com a 
perspectiva de um profissional da área.

Horário: 16h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Protocolo clínico para casos de erliquiose nos 
EUA x Brasil

Descrição: Palestrante: Jennifer Lake ..Palestra realizada de forma online de 
cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática da 
hemoparasitose por Erlichia spp. e seu protocolo clínico nos EUA e Brasil de acordo com 
a perspectiva de um profissional da área..

Horário: 18h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 02

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - (FAV/UnB)

XXIII Semana Acadêmica da Medicina Veterinária (SeVet) - Módulo de 
pequenos animais, Palestra: Alterações hematológicas devido ao estresse 
em cães e gatos

Descrição: Palestrante: Fernanda Gomes Velasque Gama..Palestra realizada de forma 
online de cunho acadêmico com foco em medicina veterinária que abordará a temática 
da hematologia e suas alterações em cães e gatos de acordo com a perspectiva de um 
profissional da área.

Horário: 20h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UC0CVPk6CeSmxJwDBWdIEGBQ
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf

