
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 É professor efetivo do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, IFPB. Campus Sousa. Nos cursos de medicina 

veterinária e técnico em agropecuária, com as disciplinas: zoonoses e saúde pública, 

epidemiologia veterinária e bovinocultura. Possui graduação em Medicina Veterinária pela 

Universidade Federal da Paraíba Campus Patos em 1994. Graduação em Licenciatura em Ciências 

Biológicas pela Universidade Vale do Acaraú - UVA - UNAVIDA em 2014. Mestrado pela Universidade 

Federal da Paraíba UFPB no Programa de Pós Graduação em Zootecnia. Campus Areia, com área 

de concentração em Produção Animal em 2002. Doutorando em Agronomia pela Universidade 

Federal da Paraíba, campus Areia PPGA, com linha de pesquisa Agricultura tropical. Foi professor 

do Instituto Federal de Ciência e tecnologia de Sergipe, Campus Nossa Senhora da Glória, nos 

cursos de técnico em alimentos e tecnólogo em laticínios, lecionando as disciplinas: microbiologia 

dos alimentos, biologia celular e ecologia básica. Professor substituto duas vezes pela Universidade 

Federal da Paraíba - UFPB, Campus Areia, nos cursos de Agronomia e Zootecnia. Lecionando as 

disciplinas: anatomia e fisiologia dos animais domésticos, introdução a zootecnia, e fisiologia dos 

animais domésticos.  

Professor substituto pela Universidade Estadual do Maranhão, Campus Imperatriz, nos cursos 

de Medicina Veterinária e Ciências Biológicas. Lecionando as disciplinas histologia e embriologia 

veterinária, anatomia descritiva dos animais domésticos e fisiologia comparada. Foi professor 

Assistente da Faculdade de Imperatriz - FACIMP, no curso de Zootecnia, nas disciplinas anatomia e 

fisiologia dos animais domésticos, fisiologia da reprodução, fisiologia dos animais domésticos, 

citologia e embriologia animal e higiene e profilaxia animal. Foi tutor presencial e a distância do 

curso de Licenciatura em Ciências Agrárias pela Universidade Federal da Paraíba UFPB Campus 

Bananeiras, com a disciplina anatomia e fisiologia animal. Consultor e instrutor do Sebrae/PB na 

área de Agronegócios. Instrutor do Senar/PB Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Nas áreas de 

bovinocultura de leite, de corte, caprinocultura e ovinocultura. Servidor público municipal durante 

14 anos lotado na secretária de saúde, sendo 6 anos coordenador da vigilância sanitária.  

Atua na área de Saúde Pública, epidemiologia, Vigilância em Saúde, empreendedorismo e 

agropecuária. Tem experiência de trabalho em Instituições privada e pública federal, estadual e 

municipal. 
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