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O desenvolvimento da sociedade traz inúmeras facilidades e benefícios a
sociedade em geral. Contudo, esse desenvolvimento pode onerar o meio
ambiente com prejuízos a médio e longo prazo. Quando essas ações
tomam proporções preocupantes, o ser humano percebe a necessidade
de atenuar tais impactos e compensar - de alguma forma - os danos
cometidos.  Nesse contexto, inclui-se o CECLIVET, Grupo de Veterinários
do CECLIMAR, formado por professores e acadêmicos do curso de
Medicina Veterinária da UFRGS, que atua na área de medicina de
animais silvestres. O CECLIVET foi criado em 2004 e em seguida foi
firmada uma parceria entre o Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS
e o CECLIMAR\UFRGS. O CECLIVET auxilia no processo de reabilitação
de animais marinhos que chegam debilitados ao litoral norte do Rio
Grande do Sul. Esses animais são encaminhados ao CERAM (Centro de
Reabilitação de Animais Marinhos) por meio da Patrulha Ambiental,
PATRAM, e pela população local .  Os casos mais graves são
encaminhados ao Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) da UFRGS,
onde há um ambulatório especializado para o recebimento de animais
silvestres.  São desenvolvidos projetos de pesquisa, produzindo
conhecimento na área de animais silvestres, em parceria com diversos
setores da faculdade - como setor de patologia veterinária, laboratório de
análises clinicas veterinárias (LACVET), laboratório de genética aplicada
(Instituto de Biociências), entre outras. Com o intuito da capacitação
profissional, o CECLIVET possui um programa de estágio, recebendo
acadêmicos de diversos estados do Brasil, de diferentes áreas de
conhecimento, estimulando a interdisciplinaridade. O programa também
visa oportunizar estágio ao recente curso de Biologia Marinha, oferecido
pela parceria entre as universidades UFRGS e UERGS ministrado nas
dependências do CECLIMAR. Com a perspectiva de despertar a
responsabilidade ambiental, o CECLIVET realiza um trabalho de
educação ambiental. Noções de preservação ambiental, saúde pública,
zoonoses e manejo de animais silvestres são ministrados em palestras e
cursos oferecidos a população local e aos veranistas visitantes do
CECLIMAR.  Nesses quatro anos de existência, o CECLIVET já recebeu
mais de 100 acadêmicos de todo o País. Um número elevado de animais
é reabilitado todos os anos, devido ao aprimoramento das técnicas e
difusão do conhecimento para a população local dos cuidados referentes
à interação do homem com os animais marinhos.


