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1. PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E DESEMPENHOS 

ORGANIZACIONAL 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária já se utiliza do Planejamento Estratégico 

como parte modelo de gestão desde 2008. O processo de construção do Planejamento Estratégico 

da gestão 2014-2017 envolveu todos os funcionários, membros das Comissões Assessoras, 

conselheiros e Diretoria Executiva. Para identificação do diagnóstico da instituição foi utilizada 

a ferramenta SWOT que serviu de fundamento para a elaboração dos objetivos estratégicos que 

permitirão o alcance da Visão. O Mapa Estratégico foi construído utilizando as perspectivas do  

o Balanced Scorecard (BSC). Em junho de 2015, o “Plano Estratégico CFMV 2015/2018” foi 

aprovado pela Diretoria Executiva. 

A execução do Plano em questão está norteada pelos objetivos estratégicos apresentados 

no mapa a seguir, que sinalizam os pontos de atuação em que o alcance dos resultados é 

fundamental para o cumprimento da missão e o alcance da visão de futuro do Conselho Federal. 

Por fim, com a Missão e a Visão demonstrada no Mapa Estratégico, esse planejamento 

destina-se a atender as demandas da sociedade no âmbito da Medicina Veterinária e Zootecnia 

contribuindo para a segurança, saúde e bem-estar de todos, do meio-ambiente e dos animais. Para 

tanto, se faz necessário trabalhar em estreita colaboração com o sistema de ensino na busca da 

excelência na qualificação e capacitação de Médicos veterinários e Zootecnistas, e contribuir para 

a valorização desses profissionais. O CFMV entende que dessa forma estará zelando pelo 

exercício de excelência da Medicina Veterinária e Zootecnia.  

 
Figura 1- Mapa Estratégico do CFMV, Gestão 2015/2018 

 

Do Plano Estratégico aprovado em 2015, o CFMV realizou os projetos e ações listadas 

abaixo no ano de 2016. 
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Projetos e ações estratégicas Resultados 

Modelagem dos processos de trabalho do CFMV 

 

  

Em 2016 continuamos a modelagem de processos do CFMV, estando previsto para 2018 a conclusão da 

modelagem de todos os processos constantes da rede de processos do CFMV . 

Temos hoje 50% dos processos de trabalho mapeados em fase de correção da disfunção identificada  

Um aspecto que tem impactado no resultado deste Projeto é a carência de capital humano qualificado no quadro 

do CFMV para o desempenho das tarefas do projeto 

Gestão documental Projeto iniciado que visa organizar a massa documental do CFMV o tratamento de acordo com as regras do 

Arquivo Nacional. Foi realizada a contratação de empresa especializada para realizar a análise, higienização, 

tratamento e organização de toda massa documental do CFMV. Este projeto além do tratamento e organização 

da massa documental tem o objetivo de implantar a política de gestão documental, definir a tabela de classificação 

de documentos e tabela de temporalidade. 

Implantação da 2ª fase do sistema Epa Durante o ano de 2016 a ferramenta EPA disponibilizou uma nova versão que permite um controle mais eficiente 

dos custos de projetos.  

Automação de processos de trabalho/atividades do CFMV  O resultado deste Projeto foi impactado pelo resultado do Projeto Modelagem dos Processos de Trabalho do 

CFMV 

Elaboração da Metodologia de Gestão de Processos Foi concluída a nova metodologia de gestão de processos com previsão de conclusão da implantação em 2017  

Elaboração da Metodologia de Treinamento Desenvolvimento e 

Educação  

Foi concluída a nova metodologia de Treinamento Desenvolvimento e Educação que será implantada em 2017 

Revisão da metodologia de Gestão de Projetos Em 2016 foi realizado estudo e concluída a 1ª Versão da Revisão. Prevista aprovação e implantação em 2017 

Desenvolvimento de competência Em 2016 foram disponibilizadas capacitações pontuais, alinhadas a identificação de necessidades das equipes, 

enquanto o plano de capacitação estava sendo elaborado.  

Plano de capacitação  Em 2016 os servidores lotados na área de gestão de pessoas, identificaram as necessidades de Capacitação do 

corpo funcional do CFMV e iniciaram o projeto de elaboração e execução do plano de capacitação do CFMV. 

Avaliação de Desempenho por competência Foi elaborado o novo instrumento de avaliação de desempenho por competência 

Humanidade é contribuir para qualidade de vida  Algumas ações deste Projeto foram implementadas em 2016, visando buscar maior integração dos colaboradores, 

citadas a seguir: homenagem pelo dia Internacional da Mulher; arrecadação de utensílios diversos para doação à 

Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais (Ampare). Também foram produzidos e 

enviados cartões comemorativos aos colaboradores em datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Pais, 

Dia da Mulher, Páscoa, Dia do Trabalho, Natal e Ano Novo, entre outros.  

Semanas da Qualidade de Vida Foram realizadas ações no primeiro e segundo semestres de 2016, nas “Semana da Qualidade de Vida (SQV) do 

CFMV”. No primeiro semestre as ações planejadas e executadas tiveram como objetivo desenvolver atividades 

atrativas e estimulantes, que visassem a valorização do ser humano e a melhoria contínua da qualidade de vida 

dos colaboradores do CFMV. 

Promover ações em prol da efetividade do Clima Organizacional 

 

A Ação realizada em 2016 relativa a essa Iniciativa Estratégica foi d a aplicação de uma nova pesquisa de clima 

no CFMV 
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Esta Inciativa Estratégica tem como uma de suas Ações estratégicas a Implantação do novo Plano de Carreira, 

Cargos e Salários. Em 2016 foi concluída a elaboração do novo Plano de Carreira, Cargos e Salários 

Aquisição de sistema de folha de pagamento  Projeto em andamento para aquisição de um novo sistema de folha de pagamento que atenda às 

necessidades do CFMV. 

Construção e reforma da sede do CFMV Projeto em andamento, na fase de licitação. 

Desenvolvimento do Siscad Web Projeto em andamento estando em fase de licitação. Em 2016 foi realizado o levantamento dos requisitos com 

todos os Conselhos Regionais. 

Reestruturação da TI  Foi realizada a aquisição e implantação de ferramentas relacionadas à segurança da informação: switches, 

controladora de ponto de acesso à rede sem fio, appliance de backup com licenciamento de software, gateway de 

segurança para web, solução de proteção de estações de trabalho e servidores, proteção, monitoramento e 

descoberta de dados confidenciais (DLP – data loss prevention), solução de criptografia, solução para gestão e 

análise de ambiente e firewall 

Contribuir para regulamentação dos assuntos afetos 

A medicina veterinária e zootecnia  

Esta Iniciativa Estratégica tem o objetivo de contribuir com órgãos públicos que tratam de assuntos 

ligados à medicina veterinária e zootecnia. Desta forma, elencamos abaixo as contribuições produzidas em 2016, 

com os respectivos Órgãos e temas: 

1. Consulta pública MAPA – alterar normas exigidas a pequenas agroindústrias de mel, ovos de galinha e 

de codorna e derivados.  

2. Consulta pública MCTIC/Concea Edital nº 02 de 21/10/2016 

3. Consulta pública Ibama / MMA publicado no DOU de 31/05/2016 - estabelece diretrizes, requisitos e 

procedimentos para a avaliação dos riscos de ingredientes ativos para insetos polinizadores, utilizando 

as abelhas como organismos indicadores 

4. Consulta pública Anvisa nº 165 - Proposta de Regulamento Técnico sobre álcool etílico para uso em 

estabelecimentos de saúde humana ou animal. 

5. Consulta pública MAPA nº 39 - Projeto de Instrução Normativa que estabelece diretrizes para 

prevenção, controle e erradicação do mormo. 

6. Consulta pública MAPA nº 44 - Projeto de Instrução Normativa que estabelece “procedimentos para 

registro, renovação, alteração, auditoria e cancelamento de registro de produtos de origem animal 

produzidos em estabelecimentos registrados ou relacionados no Serviço de Inspeção Federal (SIF) e 

estabelecimentos estrangeiros habilitados a exportar para o país 

7. Consulta pública MCTIC/Cocnea – Bem-estar animal 

8. Consulta pública MAPA nº 118 - procedimentos de homologação, a estrutura básica e os requisitos 

mínimos do manual de procedimentos dos protocolos privados de rastreabilidade de adesão voluntária, 

relacionados à cadeia produtiva de animais e de produtos e subprodutos de animais domésticos, quando 

suas garantias forem utilizadas como base para certificação estrangeira 
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9. Consulta pública Concea nº 09 - Capítulo “Peixes mantidos em instalações de instituições de ensino ou 

pesquisa científica” do Guia Brasileiro de Produção, Manutenção ou Utilização de Animais em 

Atividades de Ensino ou Pesquisa Científica. 

10. Consulta Pública do MAPA - Portaria nº 265 - Instrução Normativa que estabelece as categorias de 

registro genealógico dos animais domésticos de interesse zootécnico, e outras providências a serem 

adotadas pelo Serviço de Registro Genealógico das entidades 

11. Consulta Pública MAPA - Portaria nº 09/2016 - Projeto de Instrução Normativa e Anexos que 

estabelecem o monitoramento e controle de Salmonella spp. nos estabelecimentos avícolas comerciais 

de frangos e perus de corte e nos estabelecimentos de abates dessas aves registrados no Serviço de 

Inspeção Federal (SIF), com objetivo de reduzir a prevalência desse agente e estabelecer um nível 

adequado de proteção ao consumidor.  

12. Consulta Pública MAPA – Plano Nacional de preservação, controle e monitoramento do javali em estado 

asselvajado no Brasil 

13. Sugestão de alteração da Resolução CT6 CT6/CNRMS/MEC que “Institui as Diretrizes Pedagógicas 

para os Programas de Residência em Área Profissional de Saúde – Medicina Veterinária encaminhada 

ao MEC. 

14. Pareceres subsidiando o MEC no processo de autorização, reconhecimento e renovação do 

reconhecimento de cursos de medicina veterinária e zootecnia 

O CFMV contribuiu com a emissão de pareceres de autorização de cursos de bacharelado em medicina veterinária 

enviados ao Ministério da Educação (MEC), sendo analisadas as seguintes universidades:  

1. Centro de Ensino Superior Arcanjo Mikael de Arapiraca 

2. Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná 

3. Faculdade de Tecnologia e Ciência de Itabuna 

4. Faculdade de Tecnologia e Ciências 

5. Faculdade Cesumar 

6. Faculdade Guarapuava 

7. Faculdade União de Goyazes 

Também foram analisados processos sobre reconhecimento de cursos de bacharelado em medicina veterinária 

das seguintes universidades:  

1. Faculdade Sudoeste Paulista 

2. Faculdade de Getúlio Vargas 

3. Centro Universitário Cesmac 

4. Faculdade Anhanguera de Dourados 

Centro Universitário Anhanguera de Niterói 

Participação em audiência pública sobre Javalis 
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Participar nos fóruns que discutem assuntos afetos a medicina 

veterinária ou zootecnia com vistas ao Assessoramento Técnico 

Participação em audiência pública na Câmara Legislativa do DF sobre política distrital de proteção animal. 

Participação na reunião ampliada da comissão intersetorial de recursos humanos do CNS 

Participação na XXXI Reunião Anual de Pesquisa Aplicada em Chagas e XIX Reunião Aplicada de 

Pesquisa em Leishmaniose 

Participação em Audiência Pública do Senado Federal sobre a questão do Mormo 

Participação em audiência pública sobre vaquejada na Câmara dos Deputados 

Participação junto aso IBAMA sobre ações de combate ao tráfico de animais selvagens e fiscalização de 

criadouros e zoológicos. 

Participar dos Órgãos governamentais que estão discutindo 

assuntos afetos a medicina veterinária e zootecnia 

 

Participação no grupo de trabalho do INEP para elaboração do documento orientador das comissões de avaliação 

in loco para os cursos de medicina veterinária. 

Grupo de trabalho Produtos Controlados da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação 

(CSPet) 

Participação nos Fóruns dos Conselhos Federais da Área da Saúde – FCFAS 

Participação na Comissão de Ciência, tecnologia e assistência farmacêutica 

Participação no Fórum de Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - Fentas 

Participação como membro ad hoc de educação  veterinária da OIE representando o CFMV 

Participação Câmara Temática de Agricultura Sustentável e Irrigação do MAPA  

Participação na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação - Câmara Pet Participação no 

Conselho Nacional de Saúde - CNS  

Participação Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados - SNGPC/ANVISA 

Participar ativamente da elaboração de  Leis que discipline assuntos 

relacionados a medicina veterinária ou zootecnia 

1. Parecer acerca do PLS 677/2015- “Institui o Estatuto dos Animais” – Altera a Lei 9605/1998. 

2. Parecer acerca do PLS 631/2015 - “Institui o Estatuto dos Animais” – Altera o Artigo a redação do 

Artigo 32 da Lei 9605/1998. 

3. Parecer acerca do PL 358/2015 – Altera a Lei 1283/1950. 

4. Manifestação sobre o projeto de Lei estatuto do PET. 

Monitoramento do acompanhamento dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, sendo eles: PL 

864/2011, PL 1738/2011, PL 3764/2012, PL 4148/2012, PL 3661/2012, PL 7323/2014, PL 5486/2013, PL 

5010/2013, PL 1016/2015, PL 4324/2016, PL 7199/2010, PDC 991/2013, . 

5. Parecer acerca do PL 4324/2016 - Altera a lei Nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, que "Dispõe sobre 

o exercício da profissão de médico-veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina 

Veterinária 
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6. Sugestão de plano de ação acerca do Projeto de Lei do senado 424/2012, que altera a lei nº 11.788/08, 

que dispõe sobre o estágio de estudantes. 

Normatizar áreas emergentes da medicina veterinária 

 

Criação de Comissão Nacional de Alimentos. Em função da importância do tema para a sociedade em 2016 o 

CFMV instituiu a Comissão Nacional de alimentos e designou seus membros por meio da portaria nº 33/2016 

Normatização da atuação do profissional na piscicultura. Foi elaborada a minuta de resolução que dispõe sobre 

procedimentos para Registro e Anotação de Responsabilidade Técnica de Profissionais e de Estabelecimentos de 

Cultivo e Manutenção de Organismos Aquáticos. 

Normatização da atuação do profissional na apicultura. Foi elaborada minuta de resolução que dispõe sobre 

procedimentos para Registro e Anotação de Responsabilidade Técnica de Profissionais e de Estabelecimentos de 

Cultivo e Manutenção de abelhas 

Normatização de atuação em biotérios. Foi elaborada minuta de Resolução CFMV sobre procedimentos para 

registro e Anotação de Responsabilidade Técnica de Médicos Veterinários de Instalações para Animais de 

Laboratório. 

Elaboração do código de ética do Médico Veterinário Foi aprovado em 2016, por meio da Resolução CFMV nº 1138/2016, o Código de Ética do Médico Veterinário. 

Processo de Trabalho Regulamentar  As atividades deste objetivo são em grande parte realizadas no processo de trabalho Normatizar. Em 2016, foram 

editadas 36 resoluções e 47 portarias. As resoluções de 2016 tratam de diversos temas como, aprovação de títulos 

de especialistas, homologação e renovação para concessão de títulos de especialistas, assuntos de natureza 

contábil, alterações de resoluções, dentre outros. 

Assessorar a profissionalização do Sistema CFMV/CRMVs 

 

Assessoria na elaboração do Planejamento Estratégico dos Conselhos Regionais: CRMV- SP , CRMV- PE, 

CRMV- MA. 

Câmara Nacional de Presidentes 2016 Com objetivo de unificar e fortalecer o posicionamento do Sistema frente a médicos veterinários, zootecnistas, 

instituições públicas, poderes da República e sociedade brasileira, foi realizada Câmara Nacional de Presidentes. 

Nessa oportunidade, foram tratados assuntos sobre a disponibilização e acesso as informações do Banco de 

Conhecimentos, definições a respeito de anotações de responsabilidade técnica, aplicações de multas e o Acórdão 

TCU nº 96/2016. 

VII Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública 

do Sistema CFMV/ CRMVs 2016 

Fórum realizado para debater o  Bem-estar Único no desenvolvimento das ações em Saúde Pública e a inserção 

de estabelecimentos veterinários no rol dos estabelecimentos de saúde, além de verificar os resultados do plano 

de ações do ano anterior o e construir o plano de ação para o ano seguinte.  

Modelagem dos processos de trabalho dos Conselhos Regionais  Este projeto objetiva a implantação da gestão de processos nos CRMVs. Durante o ano de 2016, avançamos na 

modelagem dos processos e no detalhamento dos POPs (processos operacionais padrão). Os POPs finalizados e 

divulgados para os CRMVs são: 

 Planejar Orçamento e Finanças 

 Gerir Projetos 

 Gerir Processos 
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 Gerir Políticas 

 Arrecadar 

 Executar Orçamento e Contabilidade 

 Gerir Compras e Contratações 

 Atender Clientes – Pessoa Física 

 Atender Clientes – Pessoa Jurídica Fiscalizar 

O trabalho é resultado de uma parceria entre o CFMV e todos os CRMVs na busca de ferramentas que 

possibilitem o aperfeiçoamento contínuo de seus processos de trabalho, para que possamos alcançar uma 

prestação de serviços de excelência. 

I Fórum das comissões de Ética, Bioética e Bem-estar Animal do 

Sistema CFMV/CRMVs. 

Fórum realizado para debater o Bem-estar Único, além de construir o plano de ação integrado das Comissões 

para o ano seguinte: 

 Concluir o levantamento da situação de cada Regional quanto à: existência de Comissão ou 

responsável (nome, email, telefone), ações planejadas ou executadas, etc; 

 Elaborar documento que contenha a descrição das necessidades, ações e demandas recebidas pelos 

Regionais; 

 Estabelecer canal de comunicação entre CEBEA/CFMV e Comissões Regionais de Bioética e Bem-

estar Animal; 

 Ampliar a compreensão sobre Bioética e Bem-estar Animal articulada à atuação do Médico 

Veterinário e do Zootecnista; 

 Criar propostas de trabalho conjuntas entre a CEBEA e Comissões Regionais ou representantes. 

I Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Meio Ambiente Fórum realizado para construir o plano de ação integrado das comissões para o ano seguinte. 

VI Encontro de Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVs 

 

Discussão e esclarecimento de dúvidas acerca da nova edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público – MCASP; 

Discussão e alinhamento dos procedimentos contábeis; 

Integração dos profissionais de contabilidade do Sistema CFMV/CRMVs 

I Encontro da TI O projeto promoveu um encontro entre as áreas de TI do Sistema CFMV/CRMVs, para discutir as necessidades 

tecnológicas de forma a elevar o nível da prestação de serviços à sociedade e cumprir sua missão institucional. 

Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens 

do Sistema CFMV/CRMVs 

Discussões acerca dos temas Medicina da Conservação, Responsabilidade Técnica e Legislação, Nutrição de 

animais selvagens, ensino de animais selvagens na Medicina Veterinária e Zootecnia, a fim de definir planos de 

ação para atuação do Sistema CFMV/CRMVs. 

Diagnóstico das estruturas de fiscalização dos CRMVs Foi concluído o diagnóstico. Em 2017 serão realizadas Reuniões Itinerantes da Comissão Nacional de 

Fiscalização para identificar e propor soluções para as disfunções identificadas no Diagnóstico 

Revisão/atualização da política e regras da Fiscalização do 

Exercício Profissional 

Foi aprovada em outubro de 2016 a alteração da Resolução nº672/2.000 que normatiza o processo de 

fiscalização. Os novos procedimentos entrarão em vigor em 2017. 
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Acreditação dos cursos de medicina veterinária  Este projeto tem o objetivo de contribuir para melhoria do ensino da Medicina Veterinária no Brasil. Em 2016 

foram construídos os instrumentos para o lançamento em 2017 da Acreditação dos Cursos de Medicina 

Veterinária 

Acreditação dos programas de residência e aprimoramento e 

aprimorar o instrumento de avaliação  

Este projeto tem o objetivo de contribuir para melhoria da qualidade do serviço prestado a sociedade pelo Médico 

Veterinário no Brasil Em 2016 foram construídos os instrumentos para o lançamento em 2017 da Acreditação 

dos Programas de Residência em   Medicina Veterinária. 

Atualização das diretrizes curriculares dos cursos de medicina 

veterinária  

Dando andamento aos trabalhos desenvolvido no XXI Seminário Nacional de Ensino da Medicina Veterinária, 

realizado em 2014, o CFMV consolidou as recomendações de atualização das diretrizes curriculares no ano de 

2016 para encaminhamento ao MEC em 2017 

Banco de Conhecimento  O Conselho Federal de Medicina Veterinária compreende o conhecimento como um ativo de grande importância 

para a prestação de serviços de excelência pela Medicina Veterinária e Zootecnia. Assim, estimulados pelas 

possibilidades decorrentes das novas tecnologias da informação e das comunicações o CFMV idealizou o projeto 

"Banco de Conhecimentos". Trata-se de uma proposta de processo de disseminação do conhecimento mediada 

por tecnologias, independentemente da distância. Com essa plataforma reuniremos, em formatos diferentes, 

diversos tipos de conteúdo, que poderão ser compartilhados entre seus usuários. No Banco será possível encontrar 

artigos científicos, publicações, documentários, infográficos, imagens, legislações e informações institucionais. 

Essa plataforma potencializará a chance de darmos o maior alcance possível à democratização do conhecimento, 

contribuindo para a formação profissional médico veterinário e zootecnista e orientando-os para o correto 

exercício da profissão, no firme entendimento de que, quanto maior for sua qualificação, melhor serão os serviços 

prestados à sociedade, mitigando a ocorrência de prestação de serviços de má qualidade ou o exercício ilegal da 

profissão. 

Importante ressaltar que a atualização, treinamento, reciclagem - como parte integrante da educação continuada 

que estamos promovendo - contribui para a atuação profissional condizente com a ética. Desta forma, a 

fiscalização é exercida pelo CFMV de forma aplicada, não somente do ponto de vista do controle, mas também 

da orientação. Nesse sentido, trabalhamos para entregar aos médicos veterinários e zootecnistas um banco de 

conhecimento com uma busca enriquecida de informações, que possa contribuir de forma efetiva para sua 

formação profissional e, em consequência, para a qualidade dos serviços prestados à sociedade. 

Em 2016, com a plataforma já disponível, continuou a etapa de inserção dos objetos de aprendizagem e 

elaboração dos cursos, bem como de definição de uma estratégia de lançamento e divulgação que permita ao 

banco de conhecimentos ter alcance entre os profissionais. 

Cadastro nacional de estabelecimento de saúde (CNES)  Em 2016, o CFMV continuou com ações para que seja exigido dos estabelecimentos médicos veterinários a 

inclusão no rol dos estabelecimentos de saúde, com o correspondente registro no Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), destacando aspectos sobre o uso de equipamentos de radiação ionizantes 
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(RX, por exemplo), uso de medicamentos controlados com registro para humanos, produção e destino de resíduos 

contendo contaminantes, a importância da medida para os registros e manutenção dos programas de residência 

Médica Veterinária no conjunto dos Programas de Residências Multiprofissionais e outros. Entre essas ações 

podemos destacar o debate amplo realizado no VIII fórum das comissões nacional e regionais do Sistema 

CFMV/CRMVs. Além disso, foi proposto à Anvisa a atualização e regulamentação da “Referência Técnica para 

o Funcionamento dos Serviços Médicos Veterinários 

Dia do médico veterinário 2016 Este projeto  tem o objetivo de esclarecer a sociedade o papel do Médico Veterinário 

Dia do zootecnista 2016 A campanha do Dia do Zootecnista em 2016 teve como propósito apresentar à sociedade a importância desse 

profissional na criação, manejo e melhoria genética dos rebanhos brasileiros. \ 

Estratégia de ensino e aprendizagem para desenvolvimento de 

competências humanísticas 

Esse projeto visa contribuir para o desenvolvimento das competências humanísticas dos futuros médicos 

veterinários, conforme determinação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Medicina 

Veterinária. 

Em 2016, o projeto Estratégias de Ensino-aprendizagem para Desenvolvimento das Competências Humanísticas 

firmou parceria com 13 (treze) Instituições de Ensino Superior: Universidade Estadual do Ceará – UECE, 

Universidade  Católica Dom Bosco – UCDB, Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT SINOP, 

Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT Cuiabá, Centro universitário de Grandes Dourados – Uigran, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, 

Universidade Estadual do Maranhão – Uema, Universidade Federal de Sergipe – UFS, Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná – PUC PR, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG, Universidade Federal de 

Gois – UFG. 

No total já temos 27 (vinte e sete) Instituições de Ensino Superior que aderiram ao projeto e estão trabalhando 

com competências humanísticas. 

IV Congresso Brasileiro de bioética e bem-estar animal Em 2016 o CFMV iniciou o planejamento desse que é o maior evento promovido pela Instituição. O Congresso 

irá ocorrer em abril de 2017, e está alinhado a campanha de bem-estar animal que o CFMV irá promover também 

em 2017, fazendo desse evento o grande lançamento para a campanha.. 

V Seminário Nacional de residência em Medicina Veterinária Seminário voltado para os coordenadores e professores que atuam em residência em medicina veterinária, 

oportunizou espaço para discussão a respeito da qualidade dos programas de treinamento supervisionado em 

serviço 

Plano Nacional de Educação Essa iniciativa comporta as ações educacionais planejadas para os profissionais médicos veterinários, 

zootecnistas e sociedade, favorecendo a contínua orientação e capacitação relacionadas a melhor formação 

profissional visando a promoção do fortalecimento das fiscalizações preventivas. 

Participar nos fóruns que discutem assuntos afetos a medicina 

veterinária ou zootecnia com vistas a melhoria da formação e 

valorização dessas profissões  

Participação na AAVMC Annual Conference 
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Atualização das diretrizes 

curriculares dos cursos de medicina veterinária 

Em 2016 foi concluído o documento – Proposta de novas Diretrizes Curriculares  para os Cursos de Medicina 

Veterinária a ser apresentada ao MEC em 2017 

Implantação das estratégias de Ensino aprendizagem nas IES Esse projeto tem a finalidade de criar condições  para o Desenvolvimento das Competências Humanísticas dos 

alunos dos Cursos de Medicina Veterinária. Em 2016  participaram do projeto 11 Instituições de Ensino.  

I Seminário Nacional sobre o papel do médico veterinário e 

zootecnista na área ambiental 2016 

 

Este projeto tem como resultado esperado criar espaço de discussão da participação do Médico Veterinário e 

Zootecnista na área ambiental; abordar os temas apresentados de forma multidisciplinar, com o enfoque voltado 

para a saúde pública, o bem estar animais e para os animais selvagens; Divulgar o plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos de Saúde na área animal.; Demonstrar como as questões ambientais impactam na pesquisa, nos 

serviços e na produção animal.; Apresentar as oportunidades que o mercado de trabalho apresenta aos 

profissionais voltados para as questões ambientais e a perspectiva de evolução desses profissionais.; Demonstrar 

como as questões ambientais impactam nas políticas de saúde pública; Difundir conhecimentos relacionados a 

interface entre saúde humana x animal x ambiente. 

Promover ações para a melhoria da formação do médico veterinário 

e zootecnista 

 

Esta Inciativa Estratégica abarca as ações educacionais oferecidas aos profissionais que têm  o objetivo de 

contribuir para a melhoria da prestação de serviço a sociedade reduzindo as infrações identificadas hoje pelos 

CRMVs no processo de fiscalização. Foram elaborados 05 Cursos de Educação a Distância que serão 

disponibilizados no Banco de Conhecimento- Seres,  em 2017. Curso de Responsabilidade Técnica em Animais 

Selvagens, Curso de Responsabilidade Técnica em Psicultura, Curso de Responsabilidade Técnica em Animais 

de Laboratório, Medicina Veterinária Legal I, Medicina Veterinária Legal II.  

VIII Seminário Nacional de Saúde Pública Veterinária 2016 Este evento tem como resultado esperado realizar discussão sobre a situação das zoonoses (raiva e leishimaniose), 

a nível local e nacional além de sensibilizar os participantes  sobre a indissociabilidade entre bem-estar e saúde, 

esclarecer os participantes sobre a importância do médico veterinário na atenção básica à saúde, esclarecer os 

participantes sobre a amplitude de atuação  do Médico Veterinário na Saúde Pública e disseminar o conceito de 

saúde única entre os participantes 
Firmar parcerias estratégicas Nesta Inciativa Estratégica foram: 1 - firmados 13 Termos de Cooperação com instituições de ensino superior 

para desenvolvimento de competências humanísticas nos acadêmicos de medicina veterinária; implementamos 

as negociações com 2 – Ação Estratégica: Firmar parceria com o MAPA para elaboração do Programa com 

diversos  Cursos de Defesa Sanitária Animal – Em 2016 foram realizadas tratativas estando em tramitação a 

minuta do Termo de Cooperação 3 - Como atividades da Ação Estratégica Firmar parceria com CONCEA para 

realização de fiscalização dos Biotérios vinculada a essa Iniciativa Estratégica foi realizado em 2016  Reunião 

Concea – Animais de laboratório, responsabilidade técnica e instalações físicas Acordo de cooperação técnica 

Concea/MCTIC – relação atualizada de biotérios no Brasil. 

Publicar edições das Revistas CFMV Em 2016 foram publicadas 4 edições da revista, um total de 86 textos, com os seguintes temas destaques em 

capa: a implantação de medidas de bem-estar na suinocultura; a participação dos médicos veterinários nos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família; as especialidades reconhecidas pelo CFMV e a atuação de médicos 

veterinários na produção de Biofármacos.  Ainda houve um acréscimo de 33% no número de artigos científicos 

encaminhados para no Sistemas de Publicação. 
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Identidade visual para os eventos contínuos do CFMV 

 
Este projeto tem como resultado esperado padronização de artes para diversos eventos possibilitando assim a 

criação de uma identidade para a Instituição e também uma otimização de custos com produção gráfica. 

Plano de comunicação do banco de conhecimentos  Esse projeto tem como resultado esperado a divulgação para o lançamento do Banco de Conhecimentos. 

 


