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INTRODUÇÃO 

A agroecologia é uma ciência interdisciplinar e com agregação de 
saberes populares que tem como objetivo oferecer conhecimentos para 
produzir alimentos de modo sustentável. Atualmente, está crescendo no 
mercado produtos de origem animal à base agroecológica (FIGUEIREDO e 
SOARES, 2012), sendo assim, é de fundamental importância para os 
profissionais veterinários terem conhecimento sobre as áreas de Ecologia e 
Proteção Ambiental (BRASIL, 2003). A contribuição da medicina veterinária 
para a agroecologia está no cuidado com o bem-estar animal, nas boas 
práticas de manejo e nas terapias complementares (uso de plantas medicinais, 
fitoterapia e homeopatia).  

O objetivo deste estudo foi verificar nos currículos de graduação em 
Medicina Veterinária se há disciplinas de Agroecologia e correlatas ou que 
poderiam conter algo sobre o assunto e se os acadêmicos têm contato com o 
tema. Para isto, foi consultado nos sites oficias dos 23 cursos de Medicina 
Veterinária de Santa Catarina (MEC, 2018) disciplinas que abordam os 
seguintes assuntos: agroecologia, bem-estar animal, terapias complementares, 
humanidades, sociais aplicadas, educação, ecologia e ambientais, saúde e 
sustentabilidade.   

 

RELATO DE CASO 

 

Não foi encontrada a disciplina de Agroecologia em nenhum dos 
cursos, seja como obrigatória ou optativa. Dentre as correlatas, foram 20 
(21,74%) cursos com disciplinas de Bem-estar Animal, sendo 17 obrigatórias e 
3 optativas, 5 (5,43%) de disciplinas optativas em Terapias Completares, 3 
(3,26%) com disciplina de Ecologia e Bem-estar Animal obrigatórias, 8 (8,70%) 
cursos com Ecologia, 7 obrigatórias e 1 optativa,  12 (13,04%) cursos  com 
disciplinas obrigatórias relacionadas à Filosofia, Sociologia e Antropologia, 20 
(21,74%) com disciplinas relacionadas a administração, gestão, economia e 
direito, obrigatórias 16 e 4 optativas; 3 (3,26%) com disciplinas obrigatórias 
relacionadas ao desenvolvimento rural e/ou sustentabilidade, 12 (13,04%) com 
10 disciplinas obrigatórias e 2 optativas de Comunicação e Extensão Rural, 1 
(1,09%) disciplina optativa de Sustentabilidade, 2 (2,17%) com disciplina 
obrigatória de Ciências Ambientais aplicadas à Medicina Veterinária e 2 
(2,17%) com disciplinas obrigatórias com a temática de Educação e 4 (4,35%) 
com disciplinas obrigatórias na saúde.  
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Mesmo não tendo a disciplina de Agroecologia como tema central, as 
correlatas encontradas podem colaborar para discussões sobre os temas 
buscados. Das 92 disciplinas contabilizadas, 77 eram obrigatórias (83,70%) e 
15 optativas (16,30%). A disciplina Bem-estar Animal foi a mais frequente nos 
cursos (95,65%).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se pensar que os estudantes de Medicina Veterinária de Santa 
Catarina não estão tendo o contato suficiente com temas sobre agroecologia 
na graduação, podendo prejudicar sua inserção no meio trabalhista ou 
empreendedor, ou não exercerem motivação para ampliação desta área no 
estado. Assim, para que se tenha médicos veterinários preparados para 
produção de alimentos agroecológicos, sugere-se a adição da disciplina de 
Agroecologia nos cursos de Medicina Veterinária de Santa Catarina.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Bem-estar animal, Ecologia, Educação, Produção 
animal. 
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Disciplinas Curriculares nos sites oficias de cada curso.  
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