RELATÓRIO DO III FÓRUM DAS COMISSÕES REGIONAIS DO CRMV/PB

João Pessoa PB, 15 de outubro de 2015

O III Fórum das Comissões Regionais do CRMV/PB, foi realizado em 05 cidades paraibanas onde
foram convidados três palestrantes, Dra. Débora Rochelly, Dr. Gesseraldo Sousa e Dr. Maurício, para
qualificar melhor o nível das palestras ministradas no evento.

Abaixo apresentamos os dados gerais do evento:

Data
17/09/2015
18/09/2015
06/10/2015
07/10/2015
08/10/2015

Local
Sousa
Patos
Areia
Campina Grande
João Pessoa

Nº Participantes
05
25
21
17
12

Estudantes
02
03
16
01
03

Profissionais
03
22
05
15
09

DIVULGAÇÃO
A divulgação do evento foi realizada através de mala direta, whatsapp, facebook e site, além do
“boca-a-boca”.

QUESTIONÁRIO
Em todas as cidade foram entregues questionários de avaliação do fórum

Avaliação
Suas expectativas foram alcançadas
Conteúdo das palestras contribuíram para sua profissão
Horário e local foram adequados
Está satisfeito com o CRMV PB
Total

Ruim
5
1
2
1
9

Bom
7
8
6
6
27

Excelente
2
4
5
2
13

Total
14
13
13
9
49
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Em geral a análise do evento foi bom, abaixo algumas sugestões:
- Mais cursos/palestras sobre a zootecnia;
- Cursos de aperfeiçoamento para profissionais médicos veterinários
- Cursos nos finais de semana e em outras cidades do estado;
- Realizar mais eventos, debates, atualizações sobre a classe veterinária;
- Palestras trimestrais em Campina Grande; (Produção animal, animais de companhia e saúde
pública)
- Enviar via correios convites;
- Fazer informativos;
- Enviar pelos correios a carteira;
- plano de cargos e carreiras para médicos veterinários dos municípios da paraiba;
- Esclarecer sobre a profissão aos recém formados;
- Esclarecer sobre a obrigatoriedade de inscrição do profissional no conselho;
- Cria lei para estipular valor aos RT dos estabelecimentos;
- Fazer melhor divulgação dos eventos;
- Elogios a iniciativa do fórum principalmente aos recém formados;
- Tempo cronometrado para cada palestrante;
- Cobrar RT para grandes e pequenas empresas;
- Curso de RT básico;
- Cobrar da prefeituras médicos veterinários em seus quadros efetivos;
- Fiscalizar as pós-graduações nas universidades;
- Parcerias com as universidades para realização de eventos;
- Voltar a enviar cartão de aniversário aos profissionais;
- Curso do NASF em 2016;
- Divulgar e estimular o programa de posse responsável;
- Promover discussão sobre a terceirização da inspeção.

