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MESMO SEM CONVÊNIO, 
FUNDAÇÃO OFERECE 

CURSOS PAGOS NA FMVZ
Márcio Kameoka

Jornalista

Fumvet utiliza laboratório, instalações e site da Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia. Também há 

um curso lato sensu desvinculado da fundação, a ser 
ministrado por docentes da unidade e da Faculdade de 

Odontologia, e que custará ao aluno o total de R$ 12.600
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1º 

Simpósio de  

Oftalmologia Veterinária 

custa R$ 1.840 (ou 

metade, R$ 920, para 

estudantes)

N
a Faculdade de Medi-
cina Veterinária e Zoo-
tecnia, os cursos pagos 
são oferecidos pela 
Fundação Medicina 
Veterinária (Fumvet),  

entidade de direito privado abrigada 
nas instalações e no site daquela uni-
dade. A Fumvet anuncia entre seus 
objetivos o de “colaborar em progra-
mas de desenvolvimento da Medicina 
Veterinária com a FMVZ-USP e ou-
tras instituições públicas ou privadas 
de ensino e pesquisa”.  

Não existe convênio entre a 
FMVZ e a Fumvet, mas só um 
termo de cooperação, segundo 
Elisa Corrêa, da Assistência 
Acadêmica. Embora tenhamos 
solicitado o documento, ele não 
nos foi fornecido pela dire-
ção da unidade.

A situação da Fumvet 
está na origem da minuta de 
resolução que regulamenta as 
fundações na USP, proposta 
pela gestão Marcovitch em 2001. 
Os termos do convênio entre a 
Fumvet e a FMVZ, propostos pela 
direção da unidade em 1997, foram 
rejeitados por parecer da Consul-
toria Jurídica da USP, por apresen-
tarem irregularidades. O processo, 
iniciado com a consulta sobre o 
convênio, desembocou na proposta 
de nova regulamentação do setor. 

Um dos cursos pagos realizados 
pela Fumvet no primeiro semestre 
de 2002 foi o “Curso Prático de 
Odontologia Veterinária – Peque-
nos Animais”, destinado a profis-
sionais da área, com quatro dias de 
duração (8 horas por dia) e nomi-
nalmente vinculado ao Laboratório 
de Odontologia Comparada (LOC). 

Foram oferecidas 25 vagas, ao 
preço de R$ 800,00 cada, dos quais 
R$ 380,00 pagos antecipadamente 
à Fumvet, e os R$ 420,00 restantes 
pagos diretamente aos instrutores.

O resumo do curso denomina 
como “fornecedores” os profissio-
nais que ministram as aulas, dentre 
os quais um professor da FMVZ, 
um pós-graduando e um estagiário, 
além de veterinários do Odontovet 
– Centro de Odontologia Veteriná-
ria. De acordo com o site da FMVZ, 

o curso ocorreu de 25 a 28 de março.
Outro curso ligado à Fumvet, 

“Interpretação de Eletrocardiogra-
ma”, foi realizado de 4 de março a 5 
de abril, segundo o site da unidade. 
Teve duração de 45 horas: 15 aulas 
de 3 horas, ministradas na FMVZ. 
A matrícula, a cargo da Fumvet, 
custou R$ 220,00 para cada aluno. 

No segundo semestre, estava 
prevista a realização, de 26 a 31 de 
agosto, do “1º Simpósio de Oftal-
mologia Veterinária”, dividido em 
três módulos. O preço da atividade 

integral: R$ 1.840,00 (ou 50% desse 
valor para estudantes). 

Entre setembro e novembro, 
deve realizar-se o curso de “Ora-
tória”, de 52 horas (13 aulas de 4 
horas), ministrado sob responsabi-
lidade do professor João Palermo 
Neto, da FMVZ. Custa R$ 350,00, 
pagos diretamente à Fumvet, e é 
oferecido uma vez por ano. Este 
curso propõe-se a “fornecer alguns 
ensinamentos práticos e básicos 
que levem não apenas a uma 
comunicação mais efetiva como 
também a uma melhor capacidade 
de expressar-se em público, isto é, 

uma maneira mais correta, sem 
ansiedade e sem medo”.

Uma atividade remunerada 
não relacionada à Fumvet tem 

início previsto para outu-
bro de 2002. Trata-se do 
“Curso de Especialização 

em Odontologia Veterinária”, 
com duração de 18 meses e 360 
horas-aula, e mensalidades de 
R$ 700,00. Ao final, cada aluno 

terá desembolsado R$ 12.600,00, 
mais a inscrição de R$ 60,00. 

A certificação oficial desse curso 
de pós-graduação lato sensu será dada 
pela Associação Nacional de Clínicos 
Veterinários de Pequenos Animais 
(Anclivepa), com respaldo da Socie-
dade Brasileira de Odontologia 
Veterinária (Sobov). Três empresas 
privadas são indicadas como “patro-
cinadoras oficiais” do curso.

A parte prática será ministrada 
no LOC, e a coordenação ficará a 
cargo do professor Marco Antonio 
Gioso, da FMVZ. As disciplinas 
serão ministradas por cinco docen-
tes da unidade e vários da Faculda-
de de Odontologia da USP.


