FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2020-2021
CURSO DE MESTRADO EM VETERINÁRIA (ciclo integrado)
Unidade curricular:
Introdução à Medicina Veterinária
Curricular Unit:
Introduction to Veterinary Medicine History

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):
Ana Isabel Alves Godinho

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
Esta UC tem por objetivos:
A. Fornecer aos alunos um conhecimento fundamental da sua futura profissão, enquadrando-a
historicamente e na realidade do país.
B.Abordar todas as possíveis saídas profissionais e áreas de intervenção do médico veterinário, de maneira a
que durante o curso os alunos possam utilizar as ferramentas fornecidas para orientação vocacional em áreas
de estudo ou profissionais específicas.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
This Subject aims to:
A. To provide students with a fundamental knowledge of their future profession, framing it
historically and in the country's reality.
B. Addressing all possible career opportunities and areas of the veterinarian's intervention,
allowing that during the course, students can use the tools provided for vocational guidance in
study or professionl specific areas.

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
1.A história da medicina veterinária.
2.A medicina veterinária em Portugal.
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3.As principais associações profissionais e organização da classe.
4.Áreas de atuação do médico Veterinário e especializações.
5.Introdução ao mercado de trabalho.
6.Empreendedorismo e experiências profissionais.
Syllabus
1.The history of veterinary medicine.
2.Veterinary Medicine in Portugal.
3.The main professional associations and organization of the class.
4.Career opportunities and specializations.
5.Introduction to the job market.
6.Entrepreneurship and professional experiences.

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
Dunlop, R., Williams, D. J. (1996) Veterinary Medicine: An Illustrated History, 1st Ed. Mosby
Estatuto da ordem dos médicos veterinários (OMV)

O regente: (data e nome completo):
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