
 

 

RESIDÊNCIA EM REPRODUÇÃO DE EQUÍDEOS 2021 
 

[BREVE RESUMO DO CURSO E PROPOSTA PEDAGÓGICA]  

 

Visando sua qualificação no mercado de trabalho e sua especialização na área de Reprodução de 
Equídeos, o programa de residência conta com o aperfeiçoamento teórico-prático. O objetivo 
principal do programa é o aprimoramento de médicos veterinários visando melhor qualidade no 
exercício profissional, além de incentivar a investigação científica. Tem como objetivos gerais o 
aprofundamento da formação acadêmica o aperfeiçoamento de habilidades e atitudes indispensáveis 
ao pleno exercício da Medicina Veterinária e a afirmação do senso de responsabilidade e das decisões 
inerentes às práticas profissionais. Pretende-se adicionalmente, estimular a visão crítica das atividades 
técnicas, quer nas áreas urbanas ou rurais, relevando sempre os seus aspectos éticos, científicos e 
socioeconômicos.  
A proposta pedagógica do curso tem 90% das horas anuais destinadas a treinamento prático 
supervisionado e 10% às atividades teóricas, sob forma de aulas e reuniões clínicas. Serão utilizados 
recursos, casuística e equipamentos do mais moderno Centro de Melhoramento Genético do norte 
do Paraná (CMG-UNIFIL). Acompanhamento do residente por um supervisor (preceptor) médico 
veterinário qualificado nos atendimentos práticos, contribuindo diretamente para o aperfeiçoamento 
das técnicas práticas, diagnósticas e manejo reprodutivo. 
 

O aluno de ensino a distância participa de encontros presenciais? - não 

  

[ÁREAS DE ATUAÇÃO DA PROFISSÃO] 

Quais áreas poderei atuar como especialista? 

Em todas as áreas da Reprodução de Equídeos. 
 

[DADOS CURRICULARES COORDENADOR E EMAIL] 

Ms. Mariana Cosenza 
Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina (2005), 
Especialização em clínica médica, cirúrgica e reprodução de grandes animais (2006-2007) pela 
Universidade Estadual de Londrina e Mestrado em Ciência Animal (2011-2012) pela Universidade 
Estadual de Londrina. Experiência como docente no curso de graduação em Medicina Veterinária da 
Universidade Estadual de Londrina e no Centro Universitário Filadélfia (UNIFIL). Possui experiência 
como anestesista de equinos e, a campo, em clínica médica e cirúrgica de equinos. Coordenadora e 
professora do curso de graduação em Medicina Veterinária da UNIFIL, atualmente é coordenadora e 
responsável técnica do Hospital UNIFIL além de coordenar o Programa de Residência Veterinária da 
UNIFIL. 
 http://lattes.cnpq.br/6928412723809430 
hospitalveterinario@unifil.br 
 

[MODALIDADE] 

Presencial Integral 

 

[DURAÇÃO] 

O Programa terá 02 (dois) anos de duração, correspondente a 4.800 horas, sendo 2.400 horas por ano 
de 8 (oito) horas diárias, com folga de um dia por semana, totalizando 48 horas semanais.  
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