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Introdução: A Aravet Jr, consultoria júnior em agronegócios, produção e saúde animal, é a 
Empresa Júnior do Curso de Medicina Veterinária da UNESP- Araçatuba, os alunos do curso 
de medicina veterinária praticam o conteúdo aprendido em aulas, ao passo que ajudam os 
pequenos produtores da região a melhorar a produção de leite e os aspectos reprodutivos e 
produtivos de seu rebanho. Integram a Aravet Jr. 25 alunos. Os atendimentos são feitos 
sempre aos sábados e horários vagos das aulas e todo o processo é acompanhado por um 
veterinário responsável docente ou residente do hospital veterinário, que orienta os alunos e 
colabora com o diagnóstico e a escolha do tratamento mais adequado para cada situação.  
Objetivos: Atender pequenas propriedades e levar aos pequenos produtores informação e 
algumas alternativas economicamente viáveis para a sua produção. Materiais e  Métodos: O 
serviço de consultoria consiste em deslocamento dos membros até as propriedades, 
discussões às quartas-feiras e definição de propostas e metas que o produtor deverá atingir. O 
serviço é gratuito, sendo cobrado apenas o custo do combustível para deslocamento e material 
usado durante o atendimento. Atendemos desde propriedades particulares e também 
assentamentos da região.  Resultados: Os resultados são positivos para todos os integrantes, 
pois os membros adquirem conhecimento prático e os produtores avaliam melhor suas 
propriedades ,tendo uma chance de melhorar a sua produtividade. Além disso,ocorre uma 
ligação dos produtores com a universidade.Outro fator relevante é a ampliação da relação com 
professores de diversas áreas, que interessados no projeto costumam prestar assistência, 
promovem palestras e ainda viabilizam seus laboratórios. Os produtores relatam melhora na 
qualidade do leite com pequenas mudanças nas práticas de ordenha e higiene, representando 
ganhos economicos significativos. Também pudemos levar informações de sanidade e de 
reprodução. Por fim, depois de 2 anos já atendendo as propriedades e o assentamento 
podemos constatar que o maior problema das pequenas propriedades na região de Araçatuba 
é a falta de informação e também a questão cultural dos produtores de resistência na absorção 
de tecnologia.


