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Introdução: A Faculdade de Medicina Veterinária da UNESP de Araçatuba (FMVA) mantem desde 
2008 a disciplina optativa de Comunicação e Educação em Saúde e, como resultado das práticas 
realizadas em sala de aula e em pesquisas educativas, os alunos elaboram materiais didáticos que 
são utilizados em atividades ao longo do ano letivo. A implantação e realização do projeto PROEX 
“Elaboração e Distribuição de Material Educativo para Programas de Saúde Animal e Saúde 
Pública”, tem permitido que a capacidade criativa dos alunos transpasse a sala de aula e chegue 
até a população alvo, atuando como suporte para outras atividades desenvolvidas pela FMVA, 
como a Empresa ARAVET Júnior. Objetivos: Divulgar as atividades de produção e distribuição de 
material didático, a partir de diagnóstico educativo a respeito dos temas propostos, como parte de 
um projeto de Educação e Comunicação em Saúde Animal e Pública. Métodos: O projeto, 
realizado desde 2009, tem abordado temas relacionados ao controle de zoonoses, à produção de 
bovinos de leite e a atuação do médico veterinário. Para o diagnóstico educativo, foram aplicados 
questionários junto à população sobre controle populacional de cães e gatos, morcegos em áreas 
urbanas e tráfico de animais silvestres. Na área saúde animal os temas foram escolhidos com base 
nas demandas observadas pelos alunos em atividades com produtores leiteiros da região de 
Araçatuba. Foram elaborados diferentes tipos de material: folhetos, folders, banners e faixas. 
Resultados: No ano de 2009 foram produzidos 1500 folders sobre posse responsável de animais 
e um álbum seriado sobre Aplicação de vacinas e medicamentos. No ano de 2010 foram 
elaborados, 05 banners, 06 folders e um folheto, num total de 5000 cópias, com os seguintes 
títulos: Boas práticas na aplicação de vacinas em bovinos; Boas práticas de Manejo na Ordenha; 
Dicas para uso racional de pastagens; Importância da assistência veterinária para reprodução do 
rebanho; Tráfico de animais silvestres; Morcegos - o que você deve saber sobre eles; Castração 
de cães e gatos. O material produzido foi distribuído em palestras realizadas em escolas 
municipais e na CASA da UNESP durante a Exposição Agropecuária realizada anualmente em 
julho. O material também serviu de apoio para projeto de extensão que divulga informações sobre 
morcegos em escolas estaduais do município. No ano de 2011 o tema escolhido foi o Ano Mundial 
da Medicina Veterinária, em comemoração aos 250 anos da profissão. Foi produzido um folder 
(2000 cópias), um banner e faixas abordando as áreas de atuação do médico veterinário e sua 
importância para a saúde, para o alimento e para o meio ambiente. O material foi distribuído em 
atividade realizada pelos alunos, no centro do município de Araçatuba, no Dia do Médico 
Veterinário. 
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