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O Centro Universitário Ritter dos Reis - UniRitter está sempre buscando
ser o melhor local para você construir sua trajetória acadêmica. A sua
participação em pesquisas nos ajudou a identificar pontos fortes e
aqueles que necessitam de melhorias.
Sabemos que sempre existem aspectos que poderão ser aprimorados,
e por isso nós temos um trabalho permanente em progresso para atender
as necessidades dos nossos alunos da melhor maneira.
Com esse propósito, o UniRitter investe em avanços na infraestrutura
de suas sedes, na qualificação de seu corpo docente, bem como
oferece diversas oportunidades de desenvolvimento e crescimento
para seus estudantes.
Este guia traz informações sobre o esforço permanente em busca
de melhorias. Leia e saiba como viver tudo que o UniRitter oferece
para você.
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BIBLIOTECA
VIRTUAL
Os estudantes da UniRitter têm à disposição bibliotecas
nos campi Zona Sul, Fapa e Canoas, e também acesso a
duas bibliotecas virtuais, a Biblioteca Virtual Universitária
(Pearson) e a Minha Biblioteca.
As bibliotecas virtuais disponíveis no Blackboard e também
no item Base de dados – Biblioteca do Portal do Aluno tem
atualização constante, podem ser acessadas em qualquer
lugar, a qualquer hora e são fáceis de usar.

AULAS DE
NIVELAMENTO
Para ir mais longe

Às vezes, tudo que você precisa para aproveitar ao máximo
uma disciplina é de uma oportunidade, além da sala de aula,
para superar dificuldades em alguns conteúdos.
Por isso, a UniRitter oferece Oficinas de Aprendizagem
100% online que auxiliam no reforço e aperfeiçoamento de
seus conhecimentos em matemática, língua portuguesa,
comunicação digital e novo acordo ortográfico.

Os estudantes da Rede Laureate têm
acesso ao OneCampus, portal de
conexão e aprendizagem para que
você obtenha perspectivas globais e
de empregabilidade importantes e
crie a sua rede pessoal internacional.

PORTAL DE
INTEGRAcaO E
APRENDIZADO
GLOBAIS

NAP
Um nucleo de apoio
para estudantes

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) tem o objetivo
de apoiar os estudantes com deficiências e necessidades
educacionais diversas no processo de aprendizagem,
por meio de acolhimento e de orientações, visando seu
desenvolvimento e progresso acadêmicos.
O NAP atua em todos os quatro campi da UniRitter: Zona
Sul, Fapa, Canoas e Iguatemi. Você também pode entrar
em contato pelo e-mail nap@uniritter.edu.br.

A UniRitter está implantando em 2019 o projeto
Embaixadores Estudantis. Agora cada turma tem um
embaixador e um vice embaixador (representantes
discentes), valorizando e estimulando o engajamento
dos alunos através do desenvolvimento de
habilidades de liderança.

MONITORIA
VOLUNTaRIA
Como possibilidade
de auxiliar o estudante

Os estudantes universitários necessitam de ações que os
auxiliem no desenvolvimento de habilidades técnicas e
no aprofundamento teórico. A monitoria voluntária é uma
importante oportunidade a ser vivenciada.

Os estágios são experiências importantes no seu processo
de formação. É no contato com a prática, no campo de
atuação, que você aplica conhecimentos e desenvolve
habilidades. Além disso, por permitir que você se coloque
no lugar do profissional, o estágio é uma oportunidade
para verificar o interesse e a motivação para atuar em
determinada especialidade de seu curso.
Os estágios obrigatórios são componentes curriculares e
atendem às exigências legais do seu curso. Já o estágio
não-obrigatório é aquele que você desenvolve como
atividade adicional, opcional, que pode ser acrescida
à carga horária regular e obrigatória do seu curso sob
a forma de horas complementares. O estágio nãoobrigatório deve ser aprovado e acompanhado pelo
UniRitter (Lei de Estágios 11.788/08).

Monitoria de Sala de Aula: Auxiliar os professores, durante
as aulas, em salas com maior número de alunos.
Monitoria de Disciplina/Laboratório: Auxiliar os estudantes,
no contra-turno acadêmico, de acordo com combinações
firmadas com os professores.
Monitoria de Inclusão: Auxiliar os estudantes de inclusão.
Os monitores qualificam a sua formação através da
associação do ensino e do aprendizado das disciplinas.
Eles são protagonistas do seu processo de formação, pois
vivenciam novas práticas e experiências pedagógicas.

ESTaGIOS
Voce mais proximo
do mercado

INTERCaMBIOS

Internacionalidade na graduacao

O mundo, hoje, demanda um conhecimento multicultural, o
domínio de, pelo menos, um idioma estrangeiro e a vivência fora
do país. São elementos que, somados, fortalecem e diferenciam
candidatos em processos seletivos, quer sejam eles estudantes
ou egressos. É nesse intuito que o International Office está
diretamente ligado a atividades de ensino, pesquisa, extensão e
capacitação.
O IO é responsável pela confecção dos editais de bolsas oferecidas
aos acadêmicos em parceria com instituições internacionais
e a organização da International Fair, evento que divulga as
possibilidades de intercâmbio em universidades da Rede Laureate
no exterior e outras parceiras.

O UniRitter oferece dupla titulação para o aluno ter parte de seus
créditos validados pela IES estrangeira e, cumprindo os requisitos
legais do outro país, receber um segundo diploma/título para
trabalhar no exterior. O primeiro acordo foi alcançado pela
Faculdade de Tecnologia do UniRitter com a Cibertec do Peru.
A internacionalização no UniRitter já ultrapassou em muito
a noção do intercâmbio, pois faz parte da cultura interna da
instituição, estando inserida no dia a dia, nos programas de
ensino dos professores, na sala de aula como uma presença
constante. Para além do intercâmbio, é o sentimento e a
experiência da pertença internacional, sem fronteiras, que
o UniRitter possibilita, por meio da cooperação com IES
estrangeiras aos alunos, professores e funcionários.

ExperiEncia
rica no MExico
“Eu estudei na UVM de Coyoacan, na Cidade
do México, que é uma cidade enorme e bonita,
com pessoas muito atenciosas e receptivas.
A universidade é muito grande, com uma
estrutura super boa. A minha experiência lá
foi ótima. Eu tive ajuda dos meus colegas,
principalmente com o idioma. Os meus
professores também foram muito atenciosos.
Foi uma experiência muito boa e rica pra minha
vida pessoal e profissional. A Cidade do México
é uma cidade muito grande e bonita, com
pessoas muito atenciosas e receptivas.”

Annelise Braga Rosi Sola

FORMAcaO PARA
A CIDADANIA
Experiencia academica aliada a
responsabilidade socioambiental

O UniRitter desenvolve atividades acadêmicas dentro e fora da sala de
aula visando a reflexão acerca de temas contemporâneos, a convivência
e o respeito à diversidade. O Centro Universitário também promove
atividades de cultura, lazer e interação social.
No curso de Veterinária, os alunos da disciplina de Programa de
Integração Saúde- Comunidade atuam no Lar Esperança onde planejam
e executam projetos de intervenção em saúde. Atividades com temas
sobre bullying, alimentação saudável, higiene bucal/pessoal, violência,
animais peçonhentos e plantas tóxicas.

Projeto do curso de Medicina Veterinária no Lar Esperança

PENSAR, REFLETIR
E ARGUMENTAR
Pessoas para
transformar o mundo

Um curso superior impacta você de muitas formas. A
preparação para o mercado de trabalho apresenta diferentes
dimensões que vão desde o desenvolvimento de competências
específicas da área de conhecimento escolhida pelo estudante
até a preparação para a cidadania e a compreensão do tipo de
sociedade em que o futuro profissional estará inserido.
Além das atividades desenvolvidas em disciplinas específicas
do curso, as disciplinas de formação geral, os eventos
de extensão, as palestras, as oficinas, as monitorias e os
nivelamentos resultam no seu crescimento. Estas disciplinas
e atividades gerais exercem um grande impacto em sua
formação profissional e visão de mundo, ampliando sua
capacidade de reflexão e argumentação.

Nas últimas décadas, uma das preocupações no campo
educação está relacionada à preparação das gerações
para viver em sociedades plurais, marcadas por formas
diversificadas de vida, baseada nos ideais da cidadania
democrática. Na educação superior, também existem ações
que objetivam construir referenciais e experiências capazes
de solidificar uma forma de vida baseada na defesa do bem
comum.

TEORIA
E
PRaTICA
Articulacoes entre saber e fazer
Abrindo janelas

A relação entre teoria e prática ocorre por
meio de processos que mobilizam a ação dos
conhecimentos construídos no decorrer da
sua graduação, seja por meio das atividades
realizadas em aula, visitas técnicas, bate-papo
com profissionais, aplicação no trabalho, entre
outros. A integração entre a teoria e a prática
é um dos diferenciais do curso de Medicina
Veterinária da UniRitter.

“As saídas de campo servem para o aluno
sair de sua zona de conforto, e abrir novas
portas para conhecimento de todas áreas,
afinal, se bem me lembro, em todas as
cadeiras de Clínicas tivemos a oportunidade
de sair para uma visita externa. É bom para
o pessoal da área de pequenos animais
observar como funciona, por exemplo, um
frigorífico. São oportunidades, muitas vezes
únicas, que o aluno deve saber aproveitar
e extrair o máximo de conhecimento
possível, tal como abrir janelas para novas
oportunidades de mercado de trabalho.”
Fernanda Lichtler

Exposição de animais
Estudantes da UniRitter participam ativamente
na rotina do Parque de Exposições Assis
Brasil, em Esteio (RS), durante a Exposição
Internacional de Animais, Máquinas,
Implementos e Produtos Agropecuários
(Expointer).
Os estudantes realizam atendimentos clínicos
dos animais junto com os professores do
curso; atuam na admissão técnica e veterinária
durante os eventos da Associação Brasileira
de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC); e
participam de palestras do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar).

Oportunidade de contato com os animais
“A relação entre teoria e prática é algo
indispensável para a nossa formação como
médicos veterinários e o fato de conseguirmos
conciliar isso dentro do nosso ambiente de
estudo é algo muito bom. Tanto o pavilhão de
Grandes Animais quanto o Hospital Veterinário,
laboratórios, visitas externas e participação
em eventos externos, como na Expointer, por
exemplo, nos proporcionam práticas diárias,
convivência e a oportunidade de contato com
os animais, tutores, com a casuística clínica e
cirúrgica, bem como a rotina que encontraremos
no futuro, nos preparando para o mercado de
trabalho, independente da área que iremos
escolher. Nada disso seria possível sem a
excelência e competência de nossos professores,
que estão sempre ao nosso lado, dispostos a
auxiliar em quaisquer atividades sem medir
esforços, sempre nos incentivando em uma busca
incessante por conhecimento.”
Jessyca Lumertz

Visitas técnicas
Estudantes da disciplina de Sanidade Animal
realizam visita técnica em estabelecimentos
para acompanharem as atividades do
médico veterinário em ações de vigilância,
monitoramento e segurança alimentar,
possibilitando conhecer a legislação sobre
a atuação de segurança alimentar no varejo
e entender a atividade do médico veterinário
nesse campo de trabalho.

Frigorífico de Aves
Na disciplina de Tecnologia de Produtos de
Origem Animal (TPOA), a UniRitter tem como
parceiro o frigorífico Bom Frango, em Venâncio
Aires, que recebe os alunos para ver todo o
processamento da carne de frango até chegar
à mesa dos consumidores.

ATUALIZAcaO
PERMANENTE
Aprendendo a aprender
Ações das Ligas Acadêmicas
A UniRitter realiza palestras nas diferentes
áreas de atuação do Médico Veterinário. As
ligas acadêmicas abrangem diferentes áreas
de estudo: bem-estar e comportamento
animal, equinos, animais silvestres,
ruminantes, pequenos animais, suínos e aves.

Atividade de Pet Terapia envolvendo estudantes de sete cursos: Veterinária,
Biomedicina, Nutrição, Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia

Simulação Interprofissional

Empregabilidade

O curso de Medicina Veterinária está inserido
na atividade de simulação interprofissional
na qual participam alunos de diferentes
cursos da Escola de Saúde com a proposta
de desenvolver competências gerais e
habilidades específicas no contexto da saúde.

Oficinas de elaboração de Currículo Lattes e
entrevista de emprego são realizadas para os
estudantes do curso de Medicina Veterinária
da UniRitter, além de rodas de conversa
com recrutadores de recursos humanos de
grandes instituições de Porto Alegre.

Palestra da Liga sobre clínica de pequenos animais
em um dos auditórios do campus FAPA

ATIVIDADES
DE EXTENSaO
Alem da sala de aula

O UniRitter, enquanto instituição de ensino superior, apresenta
papel relevante na sociedade. Nesse cenário, a extensão
tem importância como um dos pilares constitutivos da
atividade universitária. Ela gera a construção de laços entre
a instituição e as comunidades, gerando reflexos mútuos para
a transformação de suas realidades.

Pet Terapia
Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária realizam visitas,
levando animais, como cavalos e cães, ao Lar de Idosos Gustavo
Nordlund, localizado no bairro Rubem Berta, na região do
Campus Fapa. O projeto é desenvolvido com a proposta de
realizar ações multiprofissionais para desenvolver habilidades
em perspectiva colaborativa.

Atividade do curso de Medicina Veterinária no Lar de Idosos Gustavo Nordlund

INFRAESTRUTURA
Melhorias constantes no campus

Todas as salas de aula no UniRitter possuem ar condicionado,
projetor fixo, computador fixo para uso do professor, tomadas para
uso dos alunos, iluminação adequada e mobiliário adequado.

Hospital Veterinário

Aula de Clínica de Pequenos Animais no Hospital Veterinário

Fundado em 2016, o Hospital Veterinário Dra. Giselle Gasparino
dos Santos-Coluchi (HOVET) conta com uma equipe especializada
de colaboradores, desde a área técnica até a administrativa, no
tratamento e assistência dos pacientes.
Com uma estrutura moderna e tecnologia de ponta, oferece
atendimento clínico e cirúrgico de alta qualidade para cães, gatos
e animais silvestres. É um espaço destinado às aulas práticas, a
atividades de pesquisa e extensão, além de mais um campo de
estágio para os alunos de graduação.
O Hospital Veterinário oferece consultas, vacinas, cirurgias,
procedimentos veterinários em diversas especialidades, além de
contar com um centro de diagnóstico que disponibilizará exames
complementares por imagem e exames laboratoriais.

Monitoramento anestésico realizado durante aula no Hospital Veterinário

Pavilhão de Grande Animais

Fazenda Escola

Localizado dentro do campus Fapa da UniRitter, o Pavilhão de
Grandes Animais tem estrutura que visa ampliar a vivência dos
alunos do curso de Medicina Veterinária, oferecendo um novo
espaço com baias, estrutura destinada ao desenvolvimento
de habilidades e práticas com animais de grande porte. Essa
estrutura específica visa desenvolver as competências dos alunos
com atividades relacionadas aos grandes animais e pequenos
ruminantes.

A Fazenda Escola é um local parceiro do curso, localizada no
município de Guaíba (RS), onde alunos têm aulas práticas de
grandes animais desde os semestres iniciais até realização de
estágio curricular no semestre final.

Aula no Pavilhão de Grandes Animais

INICIAcaO CIENTiFICA E
INVESTIGAcaO ACADeMICA
Pesquisa enriquece
formacao profIssional

Os estudantes do curso de Medicina Veterinária
da UniRitter participam da Semana de Extensão,
Pesquisa e Pós-Graduação da UniRitter com trabalhos
em diversas áreas da veterinária. Na edição de 2018,
em torno de 20 trabalhos realizados por alunos
foram apresentados. O curso também incentiva a
participação em congressos internacionais e nacionais
sobre temas ligados à saúde animal.

Pós-graduação
A pós-graduação de Cirurgia de cães, gatos e
silvestres aborda desde os fundamentos da cirurgia,
procedimentos cirúrgicos importantes e presentes
na rotina, cirurgias oncológicas, reconstrutivas,
ortopédicas, oftálmicas abordando também conceitos
importantes para quem atua na área cirurgia de
pequenos animais, silvestres e exóticos.

José Pedro Leal apresenta resumo
em evento de iniciação científica da
UniRitter e durante saída de campo do
Núcleo de Estudos de Ruminantes na
CRIO Central Genética Bovina, onde faz
estágio

Núcleos de estudos geram conhecimento
“A Medicina Veterinária é um curso que
demanda bem mais do que apenas aulas
expositivas. É um curso que requer que os
universitários possam ter o maior contato
possível com a prática por ser uma área em
que não há fórmulas únicas para tratar os
problemas encontrados pelo médico veterinário.
A UniRitter propicia aos seus acadêmicos
aulas práticas desde o início do curso, já nos
primeiros semestre, facilitando o ensino/
aprendizagem. Já os núcleos de estudos como o Núcleo de Estudos de Ruminantes
(NERUM), o Núcleo de Estudos de Pequenos
Animais (NEPA), o Núcleo de Estudos de
Animais Silvestres (NEAS), o Núcleo de
Estudos de Suínos e Aves (NESA) e o Núcleo
de Estudos de Equinos (NEEQUI) - propiciam
uma grande interação entre os alunos, e geram
conhecimento através dos encontros semanais
e dos eventos promovidos por cada um deles
abrangendo todas as áreas do curso.”
José Pedro Furtado Leal

Entidade Mantenedora
Sociedade de Educação Ritter dos Reis Ltda.
Laureate International Universities
Campus Zona Sul
Rua Orfanotrófio, 555 – Alto Teresópolis – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 32303333 – CEP 90840-440
Campus Canoas
Rua Santos Dumont, 888 – Niterói – Canoas/RS
Fone: (51) 34642000 – CEP 91240-261
Campus FAPA
Av. Manoel Elias, 2001, Passo das Pedras - Porto Alegre/RS
Fone (51) 3230-3333 - CEP 91240-261
Campus Iguatemi
Av. João Wallig, 1800, Passo d’Areia - Porto Alegre/RS.
CEP 91340-000
www.uniritter.edu.br

