I – Apresentação do Curso
1º. Perfil do Curso/Egresso;
O Centro Universitário de Rio Preto, ao planejar o seu Curso de Medicina Veterinária, teve
como objetivo central a formação de profissionais capazes de atuar com eficiência, prestando
atendimento clínico-cirúrgico alem de possuir conhecimento administrativo-econômico e ter
conhecimento sobre a produção animal.
Por outro lado e em estreita vinculação com o objetivo anterior, a implantação do referido
curso visou a qualificar profissionais para a melhoria da qualidade dos rebanhos, para o incremento
da produção e controle de alimentos de origem animal, com vistas a minimizar e particularmente a
evitar a transmissão de doenças ao homem (zoonoses).
A elaboração do currículo e a escolha dos conteúdos programáticos se alicerçaram nas
características da 8ª Região Administrativa do Estado de São Paulo, considerada pólo de relevante
importância pecuária. Assim, estruturado com base nas características regionais, o Curso de
Medicina Veterinária da UNIRP volta-se para a busca de formação de profissionais preocupados com
os aspectos preventivos das doenças que atingem os animais, não só eliminando focos iniciais em
regiões atingidas como também controlando e erradicando os casos de doenças de incidência
crônica.
Centrada na formação de profissionais generalistas, com abrangentes conhecimentos das
funções e das terapias da Medicina Veterinária, a organização curricular está embasada nas
Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina Veterinária.
Para a elaboração curricular foram utilizados como documentos fundamentais bem como a
Lei nº 5.517/68 e as Diretrizes Curriculares de Graduação em Medicina Veterinária de 2003
Essas mudanças nortearam o novo perfil do médico veterinário; e sendo assim o novo eixo
norteador do Curso é formar profissionais generalistas em Medicina Veterinária para produção,
proteção, prevenção, preservação, recuperação, reabilitação de animais de pequeno, médio e
grande porte, visando à qualidade e a sustentabilidade econômica, ambiental e social.
Há no Curso disciplinas e práticas curriculares (estágios extracurriculares, estágios
supervisionados, iniciação científica, acompanhamentos das rotinas hospitalares desde os primeiros
períodos, que incute no aluno a visão global da medicina veterinária, e não somente um limitado
campo de atuação profissional. Nossos profissionais apresentaram sólida formação em áreas do
conhecimento básico, produção, clínico-cirúrgica, prevenção, inspeção e tecnologia de produtos de
origem animal porque temos um conjunto de Eixos Temáticos que oferecem ao aluno um
conhecimento interdisciplinar de cada campo do saber. Tudo isto embasado em princípios éticos e
ambientais que é a exigência da nova era.
Estamos, portanto, registrando em nossos alunos a nossa chancela de ser uma Escola
preocupada com a formação de agentes especializados que auxiliam a sociedade.
2º. Diferenciais do Curso
O médico veterinário formado pela UNIRP está apto a atuar nas áreas de clínica médica e
terapêutica de grandes e pequenos e grandes animais; na clínica cirúrgica de grandes e de
pequenos animais; na inspeção e tecnologia de produtos de origem animal de frigorífico, laticínios,
entrepostos de pescado e mel; na melhoria da produção de animais de voltados para consumo
humano, como peixe, frango, bovino, ovino, caprino, entre outros; em prefeituras visando à
vigilância sanitária e a saúde pública da população; em zoológicos e criatórios de animais silvestres.
3º. Premiações do Curso
No ano de 2011 o Curso de Medicina Veterinária completou 15 anos de existência. Somos
uma dos únicos cursos do Brasil a apresentar um hospital veterinário com atendimento 24 horas.
Esta abertura 24 horas propicia ao aluno um acompanhamento efetivo do desenvolvimento da
doença, ou mesmo do desenvolvimento de ações preventivas efetivas. Somos um dos poucos

Cursos de Medicina Veterinária a receber ESTRELAS pela Revista Guia do Estudante da Editora Abril.
Realizamos tratamentos clínicos e cirúrgicos nos animais silvestres de mais de 102 municípios da
nossa Região por meio do Setor de Atendimento Clínico e Cirúrgico de Animais Selvagens (SACCAS)
que recebeu vários prêmios em nível Brasil.
4º. Atos Legais
Denominação do Curso: Medicina Veterinária
Bases Legais:
Autorização: Decreto Federal, de 20 de novembro de 1995, publicado no DOU em 21 de novembro
de 1995.
Reconhecimento: Portaria Ministerial nº 260 de 27 de março de 2007
Renovação de Reconhecimento: 27/03/2007: Renovado o Reconhecimento pela Portaria
Ministerial Nº260 de 27/03/2007 - Publ. nº D.O.U de 28/03/2007.
Duração: 10 (dez) semestres
Regime: seriado semestral Integralização: 5 (cinco) anos
Turnos de Funcionamento: Diurno e Noturno
II – Mercado de Trabalho
O objetivo principal do Curso de Medicina Veterinária da UNIRP é fazer com que seus alunos
e egressos sejam envolvidos com as questões sociais, políticas, culturais e ambientais. Há para este
fim um grupo de disciplinas de responsabilização ambiental e social e de atividades extraclasse que
demonstra ao aluno, que futuramente será um profissional, que temos e devemos nos envolver
nestas questões. Para isto também, o aluno é levado a entender qual é o seu papel na sociedade e
qual sua importância para o país, como deixa claro no perfil profissional as Diretrizes Curriculares
Nacional de Graduação em Medicina Veterinária (2003)
Tem-se hoje como princípio que, para a formação do profissional cidadão é imprescindível
sua efetiva interação com a sociedade, seja para se situar historicamente, para se identificar
culturalmente ou para referenciar sua formação com os problemas que um dia terá de enfrentar.
O médico veterinário formado pela UNIRP está apto a atuar nas áreas de clínica médica e
terapêutica de grandes e pequenos e grandes anima; na clínica cirúrgica de grandes e de pequenos
animais; na inspeção e tecnologia de produtos de origem animal de frigorífico, laticínios, entrepostos
de pescado e mel; na melhoria da produção de animais de voltados para consumo humano, como
peixe, frango, bovino, ovino, caprino, entre outros; em prefeituras visando à vigilância sanitária e a
saúde pública da população; em zoológicos e criatórios de animais silvestres.
III – Coordenação e Colegiado do Curso
A Coordenadoria do Curso de Medicina Veterinária da UNIRP é representada por dois
docentes com dedicação em tempo integral.
Prof. Dr. Alan Peres Ferraz de Melo
Profa Dra. Roselene Nunes da Silveira

Colegiado de Curso
Prof. Dr. Alan Peres Ferraz de Melo (Presidente)
Profa. M.Sc. Carla Daniela Dan de Nardo
Prof. Dr. Halim Atique Netto
Rodrigo Storti Pereira (Funcionário)
Fauve Mayla Canteiro Nascimento (discente)
IV – Professores
Alan Peres Ferraz de Melo - Doutor- Tempo Integral - Currículo Lattes

Alexandre Agreli de Melo - Especialista - Tempo Integral - Currículo Lattes
Aline Mesquita Galvão Moura - Mestre – Horista
Alfredo Maia Filho - Especialista - Tempo Integral
Bruna Maria Salotti de Souza - Mestre - Currículo Lattes
Bruno Fornitano Cholfe - Especialista - Tempo Integral- Currículo Lattes
Carla Daniela Dan De Nardo - Mestre - Tempo Integral - Currículo Lattes
Câdice Mara Bertonha - Especialista - Tempo Integral - Currículo Lattes
Cláudio Alessandro Massamitsu Sakamoto - Mestre - Horista Currículo Lattes
Daniel Bartoli de Sousa - Doutor - Tempo Integral - Currículo Lattes
Eliana Rosa de Palma Fernandez - Doutora - Tempo Integral - Currículo Lattes
Fábio Adriano Franco Benites - Especialista - Horista - Currículo Lattes
Halim Atique Netto - Doutor - Tempo Integral - Currículo Lattes
Igor
Augusto
Andreta
Paiola
–
Especialista
Tempo
http://lattes.cnpq.br/1617681367991241
Juliana Giantomassi Machado - Doutora - Currículo Lattes
Karina Ferreira de Castro - Mestre - Tempo Integral - Currículo Lattes
Lilian Castiglioni - Doutora - Tempo Integral - Currículo Lattes
Luciana Cáceres Trazzi Cholfe – Especialista - Tempo Integral
Ricardo Alexandre Fochi – Mestre – Horista http://lattes.cnpq.br/2217753331149321
Rodolfo Marques de Brito - Doutor - Tempo Parcial - Currículo Lattes
Rodrigo Storti Pereira - Mestre - Tempo Integral - Currículo Lattes
Rogério Cardoso de Castro - Mestre - Horista - Currículo Lattes
Roselene Nunes da Silveira - Doutora - Tempo Integral - Currículo Lattes
Sérgio Marcelino de Oliveira - Doutor - Horista - Currículo Lattes
Talita Floering Brêda Souza - Mestre - Tempo Integral - Currículo Lattes
Tatianna Frate Schwardt - Mestre - Currículo Lattes
Tatiana Morosini de Andrade Cruvinel - Doutora - Tempo Integral- Currículo Lattes
Wilson Machado de Souza – Doutor – Horista http://lattes.cnpq.br/9311540541305944
V – Matriz Curricular (DIURNA E NOTURNA)
1º período
Anatomia Veterinária I
Bioquímica I
Citologia, Histologia e Embriologia I
Introdução à Medicina Veterinária e Ética Profissional
Metodologia da Pesquisa Científica
Bioestatística
Bem-Estar Animal
2º período
Anatomia Veterinária I
Bioquímica II
Sociologia e Extensão Rural
Citologia, Histologia e Embriologia I Genética Animal
Gestão Ambiental
Agrostologia e Plantas Tóxicas
3º período
Fisiologia Animal I
Microbiologia Veterinária
Melhoramento Genético Animal
Parasitologia I
Anatomia Clínico-Cirúrgica
Patologia Geral
Gestão em Agronegocio
Estágio Supervisionado I: 30 h

Integral

4º período
Diagnóstico por Imagem
Fisiologia Animal II
Imunologia Veterinária
Parasitologia II
Nutrição Animal
Epidemiologia
Criação Animal I
Estágio Supervisionado II: 40 h
5º período
Criação Animal II
Criação Animal III
Farmacologia e Toxicologia I
Patologia Veterinária I
Técnica Cirúrgica e Anestesiologia I
Saúde Ambiental
Estágio Supervisionado III: 50 horas
6º período
Farmacologia e Toxicologia II
Patologia Clínica
Patologia Veterinária II
Técnica Cirúrgica e Anestesiologia II
Doenças Parasitárias
Semiologia
Estágio Supervisionado IV: 60 horas
7º período
Clínica Cirúrgica I
Clínica Médica e Terapêutica de Grandes Animais I
Clínica Médica e Terapêutica de Pequenos Animais I
Doenças Infecciosas I
Reprodução Animal I
Manejo e Patologia Avícola
Estágio Supervisionado V: 65 horas
8º período
Clínica Cirúrgica I
Clínica Médica e Terapêutica de Grandes Animais II
Clínica Médica e Terapêutica de Pequenos Animais II
Doenças Infecciosas II
Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal I
Reprodução Animal I
Tecnologia de Produtos de Origem Animal I
Estágio Supervisionado VI: 70 horas
9º período
Animais Silvestres
Defesa Sanitária Animal
Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal I
Medicina Veterinária Legal
Obstetrícia Animal
Tecnologia de Produtos de Origem Animal I
Projetos Agropecuários
Zoonose e Saúde Pública
Estágio Supervisionado VII: 150 horas

10º período
Estágio Supervisionado VIII: 360 horas
Disciplina optativa:
Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS)
Odontologia Veterinária
Oftalmologia Veterinária
Práticas de Reabilitação Veterinária
Carga-horária total do Curso: 4.067 horas
VI – Infraestrutura

O Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP apresenta
diversos laboratórios de apoio didático às aulas práticas. Parte destes laboratórios estão localizados
na Unidade Universitária I e a outra parte na Unidade Universitária II.
É importante salientar que todas as aulas práticas ministradas no Curso com animais possuem
uma preocupação da Coordenação do Curso em avaliar se causará danos ao animal. Sendo o animal
eutanasiado posteriormente, solicita-se os protocolos de anestesia para comparar sua adequação a
Resolução 714 do CFMV e vistoriado pela Comissão de Ética na utilização de Animais da UNIRP.
Laboratório da Área Básica
Considerando que somos uma IES com mais de vinte cursos e muitos deles apresentam disciplinas
de mesmo caráter de formação, lembramos que alguns laboratórios são divididos com outras
disciplinas do curso ou até mesmo com outras disciplinas de outros cursos. Esta divisão em nada
atrapalha o andamento do laboratório porque há um escalonamento de horários durante os dias da
semana. Visamos, assim, um melhor aproveitamento dos espaços e dos equipamentos.
Laboratório de Anatomia Veterinária
Laboratório utilizado pelas disciplinas de Anatomia Veterinária I e II e Anatomia Clínico-Cirúrgica.
Este laboratório contempla todos os equipamentos necessários para o seu bom funcionamento.
Laboratório Multidisciplinar Básico I
Laboratório utilizado pelas disciplinas de Bioquímica Estrutural e Metabólica e Fisiologia Animal I e II.
Possui todos os equipamentos necessários para o bom andamento dos trabalhos
Laboratório Multidisciplinar Básico II
Laboratório utilizado pelas disciplinas de Citologia, Histologia e Embriologia I e II e Patologia Geral.
Possui todos os equipamentos necessários para o bom andamento dos trabalhos.
Laboratório Multidisciplinar Básico III
Laboratório utilizado pelas disciplinas de Microbiologia Veterinária, Imunologia Veterinária,
Parasitologia I e II e Doenças Parasitária I e II. Todos os equipamentos necessários estão presentes
neste laboratório.
Laboratório de Farmacologia
As disciplinas de Farmacologia e Toxicologia I e II utilizam as dependências do Hospital Veterinário
para as aulas práticas. Muitas aulas são aproveitando a rotina de ambulatório.
Laboratório de Anatomia Patológica
As aulas práticas das disciplinas Patologia Veterinária I e II são ministradas em duas situações:
• necropsia de pequenos animais: ministradas no laboratório de Anatomia Veterinária na
Unidade Universitária I;
• necropsia de grandes animais: ministradas nas dependências do Hospital Veterinário "Dr
Halim Atique".
Os equipamentos necessários para a rotina histopatológica encontram-se nas dependências do
Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique". Há uma freqüência de aulas de necropsia neste laboratório,
tanto no de anatomia quanto no Hospital, com o objetivo de oferecer ao aluno uma vivência da
realidade.

É importante salientar que nas aulas de necropsia estamos utilizando as carcaças dos cães que
vieram a óbito na rotina do Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique". Desta maneira estamos
oferecendo ao aluno a possibilidade de não mais simular casuística com os animais que até então
eram trazidos eutanasiados do Centro de Controle de Zoonoses do município de São José do Rio
Preto, mas sim, trazer ao aluno casos reais com patologias que realmente existem.
Laboratório de Patologia Clínica
Este laboratório localiza-se nas dependências do Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique", na Unidade
Universitária II.
É utilizado nos procedimentos de rotina do hospital e oferece suporte às aulas práticas da disciplina
de Patologia Clínica.
Este laboratório supre toda a rotina laboratorial do Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique", além de
ser o laboratório de aula prática da disciplina de Patologia Clínica. Oferece, ainda, estágio a diversos
alunos do Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, no
acompanhamento da rotina.
Há médicos veterinários e farmacêuticos responsáveis pela rotina laboratorial, contratada em regime
de tempo integral. Os profissionais juntamente com os docentes da disciplina de Patologia Clínica
realizam no laboratório aulas práticas visando a realidade na casuística. Saliento que o Laboratório
de Patologia Clínica também oferece estágio para os alunos do Curso de Farmácia e Bioquímica da
UNIRP.
Laboratório de Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal
O Laboratório de Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal é utilizado pelas disciplinas de
Inspeção de Produtos de Origem Animal I e II e Tecnologia de Produtos de Origem Anima I e II,
localizando-se na Unidade Universitária II. A utilização é a nível acadêmico de aula prática. Estamos
entrando em contato com a Secretaria de Agricultura do estado de São Paulo e fim de suprir as
necessidades do Serviço de Inspeção Estadual (SISP) na região de São José do Rio Preto.
Laboratório de Medicina Veterinária Preventiva
Este laboratório funciona nas mesmas dependências do Laboratório de Patologia Clínica, no Hospital
Veterinário "Dr. Halim Atique" na Unidade Universitária II.
Neste laboratório há os equipamentos necessários para as aulas práticas das disciplinas de Doenças
Infecciosas e rotina de serviço.
Este laboratório apresenta a seguinte rotina:
- Exames de Diagnóstico de Brucelose (soroaglutinação rápida com antígeno acidificado e
soroaglutinação lenta com 2-mercaptoetanol) CREDENCIADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
PECIÁRIA E ABASTECIMENTO
- Exames de Anemia Infecciosa Equina CREDENCIADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
PECIÁRIA E ABASTECIMENTO
Laboratório de Reprodução Animal e obstetrícia
Estes dois laboratórios funcionam nas dependências do Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique", na
Unidade Universitária II e compreende também um anexo onde funciona o laboratório de fertilização
in vitro.
O espaço físico é adequado para a rotina das aulas práticas das disciplinas de Reprodução Animal I e
II e rotina de serviço.
Já o laboratório da disciplina de Obstetrícia Animal é o mesmo das disciplinas de Técnica Cirúrgica e
Anestesiologia I e II. O espaço é adequado para as rotinas de aulas práticas.
O serviço dos laboratórios contempla: Inseminação Artificial, Exame Andrológico, Exame
Ginecológico, Citologia Vaginal, Citologia Uterina, Biopsia Uterina, Citologia Prepucial, Análise de
Sêmem Congelado, Operações Cesarianas, Auxílio de Partos, Diagnóstico de Gestação,
Sincronização de Estro, Estabelecimentos de Estação de Monta e Castrações de Machos e Fêmeas.
Estas castrações são agendadas todas as terças-feiras e o preço é diferenciado para a população
carente da região. Já o laboratório de fertilização in vitro, Fertvitro, também funciona com a rotina
de serviço aos produtores rurais de São José do Rio Preto
Instalações de Radiodiagnóstico/Ultrassonografia
As instalações para radiodiagnóstico/ultrassonografia estão localizadas no Hospital Veterinário "Dr.
Halim Atique", na Unidade Universitária II.

Utilizado para as aulas práticas da disciplina de Diagnóstico por Imagens e rotina hospitalar. Os
aparelhos estão distribuídos de maneira que facilite o manuseio dos animais na sala durante a
realização dos exames.
Hospital Veterinário
O Curso de Medicina Veterinária apresenta um Hospital Veterinário localizado na Unidade
Universitária II.
O Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique" é o "laboratório" das aulas/práticas profissionalizantes do
Curso.
O Hospital Veterinário apresenta uma Direção Geral exercida pelo Prof. Dr. Halim Atique Netto e
diversos setores (setor de clínica médica de pequenos animais, setor de clinica médica de grandes
animais, setor de cirurgia de pequenos animais, setor de cirurgia de grandes animais, setor de
radiodiagnóstico, setor de reprodução/obstetrícia/fertilização in vitro, setores de internação de póscirurgia e doenças infecciosas, laboratório de patologia clínica, histopatologia e doenças infecciosas).
Existem, ainda, alguns setores de apoio como a Secretaria Geral, Farmácia Hospitalar, Setor de
Esterilização, Lavanderia (área limpa e suja), Dormitório dos Aprimorandos, Unidade de Tratamento
Intensiva (U.T.I.), Ambulatório Odontológico, Ambulatório de Atendimento para Pequenos Animais Moléstias Infectocontagiosas.
Todos estes setores são regidos pelo Regimento Interno do Hospital Veterinário, através da Direção
Geral e Conselho Consultivo.
Além de toda a qualidade demonstrada na apresentação do Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique",
possuímos um programa de pós-graduação lato sensu, programa de aprimoramento profissional,
nas áreas de Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais e Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos
Animais.
a) Espaço físico
O Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique" apresenta uma estrutura complexa que abrange todos os
setores descritos no item anterior.
b) Equipamentos
Consideramos que o Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique" do Curso de Medicina Veterinária do
Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP atende plenamente as aulas práticas das disciplinas
profissionalizantes que lá são ministradas e ainda satisfaz uma rotina hospitalar completa, onde
estão presentes alunos na formação da vivencia profissional.
c) Serviços
O Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique" apresenta todos os serviços clínico-cirúrgicos de pequenos
e grandes animais, laboratoriais de patologia clínica, doenças infecciosas, radiodiagnóstico,
reprodução animal e anátomo-patológico em caráter de rotina. Estão engajados nesta rotina alunos
e professores durante as aulas práticas e estágios.
Quanto aos serviços de rotina 24 horas, estamos implantando o Programa de Pós-Graduação Lato
Sensu nas áreas de Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais e Clínica Médica e Cirúrgica de
Pequenos Animais.
Este programa permitirá o Hospital Veterinário atender a RESOLUÇÃO N.º 670, DE 10 DE AGOSTO
DE 2000 do Conselho Federal de Medicina Veterinária que a categoria de Hospital Veterinário.
VII – Documentos do Curso
6º. Links interessantes relacionados ao Curso;
Site
Site
Site
Site

do
do
do
da

Conselho Federal de Medicina Veterinária: http://www.cfmv.gor.br
Conselho Regional de Medicina Veterinária/São Paulo: http://www.crmvsp.org.br
CNPq: http://www.cnpq.br
FAPESP: http://www.fapesp.br

7º. Responsabilidade Social do Curso (justificativa da necessidade do Curso);
Ensino
O objetivo principal do Curso de Medicina Veterinária da UNIRP é fazer com que seus alunos
e egressos sejam envolvidos com as questões sociais, políticas, culturais e ambientais. Há para este
fim um grupo de disciplinas de responsabilização ambiental e de disciplinas de atividades extraclasse

que demonstra ao aluno, que futuramente será um profissional, que temos e devemos nos envolver
nestas questões. Para isto também, o aluno é levado a entender qual é o seu papel na sociedade e
qual sua importância para o pais, como deixa claro no perfil profissional as Diretrizes Curriculares
Nacional de Graduação em Medicina Veterinária (2003)
Pesquisa
O Curso de Medicina Veterinária e os demais Cursos de graduação da UNIRP têm procurado
fazer das práticas investigativas – assim como da extensão – um aliado na consecução de um ensino
moderno e de qualidade, oferecendo aos discentes opções de enfrentamento da realidade que
encontrarão como profissionais e de estímulo ao exercício da responsabilidade social e do
comprometimento com o desenvolvimento regional. A expectativa é a de que estas práticas,
incorporadas nos PPCs de modo articulado com o PPI e o PDI, cada vez mais se fortaleçam e se
integrem por meio dos estágios supervisionados, da iniciação científica, da monitoria, da publicação
de trabalhos científicos em periódicos da Instituição, da participação em eventos (Semanas
Acadêmicas e eventos institucionais como as séries Congresso Científico da UNIRP, Fórum UNIRP de
Integração, Workshop de Avaliação de Cursos, Encontro Institucional de Integração de
Representantes de Classe, etc.), das visitas técnicas e demais atividades complementares e
modalidades de formação e enriquecimento curricular.
No caso específico do Curso de Medicina Veterinária temos desde 2002 trabalhos fomentados
pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Estamos atualmente com
Projeto de Iniciação Científica dos professores Alan Peres Ferraz de Melo, Daniel Bartoli de Sousa e
Rosângela Felipe Rodrigues fomentado pela FAPESP.
Extensão
Tem-se hoje como princípio que, para a formação do profissional cidadão é imprescindível
sua efetiva interação com a sociedade, seja para se situar historicamente, para se identificar
culturalmente ou para referenciar sua formação com os problemas que um dia terá de enfrentar.
A extensão entendida como prática acadêmica que interliga a Universidade nas suas
atividades de ensino e de pesquisa, com as demandas da maioria da população, possibilita a
formação do profissional cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à sociedade como espaço
privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação das desigualdades sociais
existentes. É importante consolidar a prática da extensão, possibilitando a constante busca do
equilíbrio entre as demandas socialmente exigidas e as inovações que surgem do trabalho
acadêmico.
Com base nesses pressupostos, a UNIRP tem como missão, essencialmente, um ensino de
qualidade, objetivando a formação de discentes intelectualmente autônomos, habilitados para o
exercício da cidadania, sensíveis e comprometidos com as demandas sociais da região. E diante
deste desiderato, com base em ações comunitárias institucionalizadas, tem feito da extensão um
vigoroso aliado, propiciando o confronto entre o ensino e a pesquisa ao tempo em que aproxima
universidade e sociedade, ampliando a visão da sala de aula e enriquecendo substancialmente a
formação acadêmica.
Especialmente por meio de suas atividades extensionistas tem procurado sublimar o
conhecimento via a ação colaborativa – e de mão dupla – decorrente da difusão dos valores próprios
da vida acadêmica em relação à população que dela normalmente não se beneficia.

