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Início no dia 05 de Agosto de 2005: Estrutura da Faculdade 
de Veterinária

Dificuldade de se interar com o curso



...além da descentralização, paralisação geral da 
universidade após um mês de aula.

Surge 1° Estágio: HCV Grandes animais UFPel



...durante o 2° e 3° semestre, além do estágio no HCV de 
Grandes Animais, início um estágio no HCV de Pequenos 
Animais.

Incerteza do Futuro 
Profissional??????

Não. Apenas o 
Pensamento de Ser um 

Médico Veterinário



... No 4° Semestre surge o interesse por Grupos de 
Pesquisa, através de uma autocrítica: 
- “Só a Graduação vai ser o Suficiente?”

Primeiro a Decepção

...Depois...

A Insatisfação Pessoal



... A mudança: 6º Semestre seleção para o NUPEEC

 Desafios:
-Administração do Tempo
- Organização
- Modelo  de Trabalho
- Supervisores
- Conflitos...



O que considerar:

Prós e Contras

Analisar e Definir o 
que é melhor para 

cada indivíduo



... O que me acrescentou  fazer estágio?



... Continuando...



... O que “perdi” nesse tempo?

De ficar parado observando os 
acontecimento ao meu redor



Relação entre Grupo de Pesquisa e 

Mercado de Trabalho



Todos sabem que é preciso ter...

Porém poucos se dão conta de que...



Trabalho em Equipe:

 Personalidades Diferentes
 Pensamentos Diferentes
 Ideais Diferentes

Entretanto...

“Um sonho sonhado sozinho é um sonho, 
um sonho sonhado  junto é realidade”

Raul Seixas



Tenha...

Ambição
Coragem Força

Mas não se esqueça...

Você tem pontos 
Fracos

Hierarquia 
muitas vezes, é 

necessário...



... No entanto, 
não é algo que 
lhe obrigue a 
ficar calado



Nunca esqueça...

Das tuas origens...

E de alguns Valores...

...Lealdade... ...Honestidade... ...Humildade



...O caminho é longo

Sucesso



... Uma marca na 
paleta



Ultimo conselho...

“Tu podes 
conduzir um 
animal até a 

água, mas não 
pode fazer com 
que ele a beba”




