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MESTRADO 
ENFERMAGEM 
VETERINÁRIA 
EM ANIMAIS DE 
COMPANHIA
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O O Mestrado em Enfermagem Veterinária de Animais de 
Companhia pretende formar profissionais com capacidade 
de investigação, autonomia e espírito crítico na área da 
enfermagem veterinária e capazes de aplicar técnicas 
hospitalares modernas e eficazes. 
O objetivo será a aquisição de competências por parte dos 
estudantes que permitam conduzir à melhoria da qualidade 
nos diversos sectores laborais, clínicas e hospitalares, 
designadamente em áreas de imunologia, anestesiologia, 
nutrição e dietética em pequenos animais, técnicas de 
reabilitação física, bem como competências em animais 
exóticos, uma área inovadora e em desenvolvimento das 
Ciências Veterinárias.

A intervenção será eficazmente complementada com as 
capacidades que desenvolveram ao longo da formação: 
de comunicar, de trabalhar em grupo com equipas multi-
disciplinares, ser capaz de aprender por si próprio reco-
nhecendo a importância da formação ao longo da vida e o 
empreendedorismo.

Local: Ponte de Lima
Duração: 4 semestres
Preço: 1.050,00€ (1º ano) 
                650,00€ ou 1.050,00€ (2º ano com 1 ou 2 semestres, respetivamente)

Regime: Normal | Diurno

ENFERMAGEM VETERINÁRIA EM 
ANIMAIS DE COMPANHIA

Objetivos Condições de Acesso | Destinatários

1. Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos 
conducentes ao grau de Mestre em Enfermagem Veteri-
nária de Animais de Companhia:

a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro 

conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos or-
ganizado de acordo com os princípios do Processo de 
Bolonha por um Estado aderente a este Processo;

b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro 
que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos 
do grau de licenciado pelo órgão científico estatuta-
riamente competente do estabelecimento de ensino 
superior onde pretendem ser admitidos;

c) Detentores de um currículo escolar, científico ou pro-
fissional, que seja reconhecido como atestando capaci-
dade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão 
científico estatutariamente competente do estabeleci-
mento de ensino superior onde pretendem ser admitidos.

Candidaturas on-line*
1ª FASE • 14 junho — 25 julho 2021
2ª FASE • 04 de agosto — 05 de setembro 2021
3ª FASE • 20 setembro — 30 outubro 2021

*Antes de proceder à candidatura on-line, os(as) candidatos(as) devem 
consultar toda a informação sobre o Mestrado a que se candidatam no 
respetivo Edital e ainda na página de cada Mestrado.

candidaturas.ipvc.pt



Estrutura curricular Saídas Profissionais

Quer saber mais sobre este Mestrado?

Contactos da Escola

1.º semestre
Biotecnologia Animal 
Imunologia e Profilaxia 
Análises e Técnicas Laboratoriais 
Métodos e Técnicas de Investigação 
Tecnologias em Reprodução Animal 
 
2.º semestre
Monitorização Anestésica Intensiva 
Nutrição e Dietética em Pequenos Animais 
Saúde Oral 
Técnicas de Reabilitação Física 
Técnicas Hospitalares 
Técnicas de Enfermagem Veterinária em Animais Exóticos 

3.º e 4.º semestres
Projeto

Clínicas e Hospitais Veterinários, assim como Laboratórios, 
designadamente em áreas de imunologia, anestesiologia, nutrição 
e dietética em pequenos animais, técnicas de reabilitação física, 
bem como competências em animais exóticos, uma área inovadora 
e em desenvolvimento das Ciências Veterinárias. A intervenção 
será eficazmente complementada com as capacidades que 
desenvolveram ao longo da formação: de comunicar, de trabalhar 
em grupo com equipas multidisciplinares, ser capaz de aprender 
por si próprio reconhecendo a importância da formação ao longo 
da vida e o empreendedorismo.

Coordenador: Nuno Vieira e Brito
e-mail: nunobrito@esa.ipvc.pt

Rua D. Mendo Afonso, 147  
4990-706 Refóios do Lima
Ponte de Lima
Tef.: +351 258 909 740 
e-mail: academicos@esa.ipvc.pt
Site: www.esa.ipvc.pt

mailto:nunobrito%40esa.ipvc.pt?subject=Mais%20informa%C3%A7%C3%A3o%20acerca%20do%20mestrado


Venha Conhecer a 
Escola Superior Agrária

Conhece a ESA IPVC

https://www.youtube.com/watch?v=waCfF0o23Ac



