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Nas cidades distanciadas em um raio de 100km de Porto Alegre há um
significativo número de criadores de Pequenos Ruminantes, que
necessitam de assistência técnica especializada e orientações com o
objetivo de melhorar a renda obtida com a suas criações. Eles criam os
animais para terem subsistência alimentar e auferir alguma renda que
lhes proporcionem uma vida mais digna. Eles não possuem renda
suficiente para poder pagar por serviços veterinários especializados.
Experiência ocorrida nos anos de 2008 e 2009 onde professores e alunos
da FAVET/UFRGS participaram ativamente das visitas realizadas nas
propriedades de criadores de ''baixa-renda'', permitiram  concluir que os
problemas de manejo,  a l imentação e melhoramento genét ico
caracterizam uma casuística importante para a formação acadêmica do
corpo discente do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.                Verificou-se, também, que a maioria dos
criadores de ' 'baixa-renda'' não tem recursos necessários para
transportar seus animais doentes até a Faculdade de Veterinária e/ou
pagar por trabalhos veterinários especializados. Estes problemas
aumentam as suas dificuldades, porque as conseqüências serão os
prejuízos com a baixa produtividade e a alta mortalidade de seus animais.
A proposta deste programa é assessorar o criador cuja premissa de
exploração seja direcionada para produção de leite e carne, no intuito de
buscar a subsistência e auferir lucro com a venda excedente da
produção.              A atuação enquanto Programa de Extensão Veterinária
visa conciliar a oferta de casuísticas que essas pequenas propriedades
apresentam, deslocando o corpo acadêmico até o local da criação dos
animais. Além disso, vislumbram-se importantes aspectos positivos, que
são as possibilidades de significativo número de atendimentos e
pesquisas, para a solução de problemas encontrados pelos docentes do
curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Veterinária da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.              Neste Programa
será considerada a ex is tênc ia de uma s i tuação verdadei ra e
problemática, que necessitará de uma ação sistematizada e ininterrupta,
fomentando a casuística para o aprimoramento do corpo discente do
Curso de Medicina Veterinária, no que concerne ao atendimento clínico,
cirúrgico e reprodutivo.              Esta possibi l idade de atuação
multidisciplinar de docentes vinculados à Faculdade de Veterinária da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul é possível em função da
estrutura já existente.


