






� FUNDADO EM 1993

>17 ANOS DE EXISTÊNCIA

HOSPITAL   VETERINÁRIO
� FUNDADO EM 1996

>14 ANOS DE EXISTÊNCIA 





102 residentes formados 
Curso  certificado pelo Conselho Federal de 
Medicina Veterinária, sendo a última 
certificação realizada em abril de 2010.

Os programas de Residência contam com 
assessoria psicológica para os alunos e 
com professores preceptores com 
mestrado e doutorado.







FASE 1. Prova teórica (Eliminatória)e 
análise de currículo (classificatória)

FASE 2. Prova prática (classificatória)

FASE 3. Observação do perfil 
psicológico- (classificatória , a partir 
de 2006)





AQUI EU SOU 
BEM 

TRATADO





�COMPORTAMENTO 
ORGANIZACIONAL

�AS ORGANIZAÇÕES E SUA 
CULTURA

�COMPORTAMENTO E PROCESSOS 
INCONSCIENTES 

�RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
�PERSONALIDADE



�MOTIVAÇÃO
� PODER E LIDERANÇA
� PLANEJAMENTO E 
EMPREENDEDORISMO

�COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
VALORIZADAS NA 
CONTEMPORANEIDADE

�A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL



�Conteúdos que  
potencializam  a 
possibilidade de 
desenvolvimento da 
competência 
relacional 



�“competências necessárias  
para interagir com as pessoas , 
como por exemplo 
comunicação, negociação, 
mobilização para mudança, 
sensibilidade cultural, trabalho 
em times”

(Fleury A. Fleury M.: 2006)





� Dinâmicas de grupos com a presença 
de todos os residentes  _ Trabalho em 
equipe e a importância das diferenças 
individuais.

� Construção e aplicação de instrumento 
avaliativo  da residência do ponto de 
vista dos residentes

� Construção  e aplicação de instrumento  
avaliativo da residência do ponto de 
vista dos professores



>dificuldades de adaptação dos 
residentes a dinâmica da residência

>dificuldades de relacionamento entre a 
equipe de residentes  e com professores

> Distorções de hierarquias

















� ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO 
COM FEEDBACK DOS ASPECTOS 
COMPORTAMENTAIS OBSERVADOS  NA 
FASE DA SELEÇÃO COM ORIENTAÇÃO 
SOBRE A REALIDADE  COTIDIANA DO 
HOSPITAL PARA OS RESIDENTES

� EM GRUPO E INDIVIDUAL



”Temores e esperanças”

�“Planejamento de como 
amenizar  os temores e 
potencializar as esperanças 
no dia a dia 

�Estabelecimento de metas, 
objetivos e como alcançá-los



�META
� Adquirir 
conhecimento 
teórico –
prática,a 
experiência e a 
segurança

� profissional 

�OBJETIVOS

� >Assimilar  
conteúdos 
teóricos

� >Observar os 
mais experientes

� >Desenvolver o 
senso crítico  e o 
interesse geral 
pelos 
procedimentos e 
rotinas

MEIOS
>Estudar nos 
horários de folga
>Aproveitar 
horário de estudo
>Recorrer à
bibliografia 
sempre que tiver 
dúvida 
>Questionar 
professores e 
colegas 
>Montar um bloco 
de anotações 
“sempre presente 











>>APRENDIZADO + + + + + + 
+

>APOIO DOS PROFESSORES + + + +
>CONVIVÊNCIA E AMIZADES+ + + + 
>EXPERIÊNCIA + + +

>AMADURECIMENTO  PROFISSIONAL + +
>AMADURECIMENTO PESSOAL + +



CRISE+ ++++
INTRIGAS++
FALTA DE COLEGUISMO ++
SAÍDA DOS COLEGAS +



>>>Bom relacionamento + +
>>>>Mais aulas técnicas ++
A ULBRA se recuperar 100% 



� 50 Egressos entre 2000 e 2010
Qual foi sua primeira atividade após o término da 
RMV-ULBRA?

19%  Clínica particular em regime comercial e plantão
12% Clínica particular em regime comercial
4 %Acadêmica Mestrado 
2 %Acadêmica Mestrado e Clínica Particular
6% Acadêmica Cursos de Especialização
1% Acadêmica Cursos de Especialização e ONG
1% Empresa privada com ênfase comercial: 
promoção e/ou vendas de produtos

1% Atividade Acadêmica 
1% Concurso Público
3 %particular em regime de plantão  



20 % Na sua própria clínica veterinária
2% Na sua própria clínica veterinária e Curso 
de especialização 

12% Clínica particular em regime comercial e 
plantão 

20% Clínica particular em regime comercial 
6% Clínica particular em regime comercial e 
Atividade Acadêmica 

2%Na sua própria clínica veterinária e 
Atividade Acadêmica 

26% Atividade acadêmica. 



� 47,06% ULBRA( INCLUINDO  R2

� 5,88  CEULJI/ULBRA

� 23,53 UFRGS

� 5,88 UFSM 

� 5,88  FAMED

� 5,88  UNIJUI 5,88 

� 1 Faculdade Jaguariúna SP (Bioethicus) 



�35,29% Professor

17,65%  Mestrado

23,53%  R2 



� 0  discordam totalmente

� 4% se discordam 

� 0 se não tem opinião 

� 38% concordam

� 58%   concordam plenamente



� PERCEPTOR OU PROFESSOR É UM 
MODELO, É UMA MARCA TÃO FORTE NA 
VIDA DESTES VETERINÁRIOS 
RESIDENTES, QUE CERTAMENTE A CADA 
SUPERVISÃO E A CADA PERCEPÇÃO 
MUTUA ENTRE AMBOS VAI CRIANDO 
UMA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E 
PROFISSIONAL PARA SEMPRE. DESSA 
FORMA ESTARÁ SEMPRE 
ACRESCENTANDO ALGO AO “QUEM SOU 
EU?” DE CADA UM.



Muito obrigada!
Sonia.bagatini@brturbo.com.br


