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No dia 27 de junho, uma cerimônia realizada no Centro 
de Difusão Internacional (cdi) da usp reuniu dirigentes, pes-
quisadores, alunos e representantes de empresas e entidades 
da área para a celebração desse importante marco histórico.

Na presença de aproximadamente 600 pessoas, foi lan-
çado o livro Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo: 100 anos de história (1919-2019), 
resultado de uma pesquisa documentada abundantemente. 
Com 256 páginas, traz à luz importantes fatos, antes desco-
nhecidos, sobre a trajetória do segundo curso de Medicina 
Veterinária mais antigo do país. A publicação foi distribuída 
gratuitamente aos participantes do evento.

A obra, que tem apresentação do presidente do crmv-sp 
Mário Eduardo Pulga, foi organizada pelo atual diretor da 
Faculdade José Antonio Visintin, pelos professores aposenta-
dos Angelo João Stopiglia, Eduardo Harry Birgel, Ricardo de 
Albuquerque; e pelo presidente da Associação dos Ex-alunos 
da fmvz-usp Gláucio Pereira de Assis.

Também foram lançados o selo postal e o carimbo come-
morativo alusivo ao centenário que ficará disponível até 27 de 
agosto na Agência de Correios Central de São Paulo.

Em seu discurso, o diretor da fmvz José Antonio Visintin falou 
sobre a história da Medicina Veterinária no Brasil e o surgimento 
do curso de Medicina Veterinária do Instituto de Veterinária, 
ligado ao Instituto Butantan, em 18 de dezembro 1919.

“A fmvz tem o dna de uma profissão extremamente 
social, comprometida com o bem-estar animal, com a pro-
teção das matas e dos mananciais e com a produção de 
alimentos, especialmente para os mais necessitados. Para 
isso, devemos estar prontos para desenvolver pesquisas e 
formar recursos humanos conscientes para desempenhar 
uma Medicina Veterinária de alta precisão, capaz de com-
pensar a redução das áreas de produção”, afirmou Visintin.

O diretor elencou os principais marcos na trajetória da 
Faculdade e lembrou daqueles que se dedicaram para a 
construção dessa história. “Para atingir estes 100 anos de 

sucesso no ensino, pesquisa e extensão, a fmvz contou com 
o esforço de todos os seus docentes, funcionários e alunos. 
Também foi fundamental a atuação dos seus dirigentes como 
catalisadores, superando as dificuldades e obstáculos para o 
contínuo crescimento e modernização da instituição até atin-
gir esta data histórica como uma das melhores do mundo”, 
lembrou o diretor.

Destaque de algumas palavras de um dos autores do livro, 
prof. Dr. Angelo Stopiglia:

“Iria fazer um discurso de apresentação do livro sobre o 
centenário da Faculdade. Mas, em vista do já exposto pelo 
prof. Visintin e, que dentro em breve os senhores terão à mão 
o conteúdo completo do livro, gostaria apenas de agradecer 
em nome dos demais autores, prof. Birgel, Visintin, Ricardo e 
Gláucio pelo apoio dado por todos, em especial ao crmv-sp, 
aqui na presença do Dr. Mário Eduardo Pulga, seu presidente 
e a PremieRpet, que permitiram a publicação do livro 100 
anos de História, da mesma forma que, o antigo Presidente 
do crmv-sp, Dr. Francisco Cavalcanti de Almeida, permitiu a 
publicação de Virtuosa Missão por meio de apoio à apamvet.”

Dr. Mário Eduardo Pulga, Presidente do Conselho Regional 
de Medicina Veterinária de São Paulo assim se pronunciou:

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (fmvz) da usp comemora 
este ano o 100º aniversário do curso que deu origem à Faculdade 
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“Hoje meu coração está muito feliz: são várias comemora-
ções; os 100 anos da fmvz-usp, ainda este ano comemoraremos 
os 50 anos do crmv-sp e deixo aqui o convite para o evento do 
9 de setembro quando haverá uma palestra do filósofo Leandro 
Karnal sobre sucesso profissional, motivação e ética e, por último, 
hoje é o aniversário de minha filha Clara. Agradeço a esta casa 
por minha formação, fui diplomado em 1979; meus respeitos 
aos mestres, principalmente aos pioneiros, que ao longo destes 
100 anos, formaram não só médicos-veterinários, mas cidadãos 
e verdadeiros líderes nas áreas de atuação da profissão.”

Vários acadêmicos da apamvet compareceram ao evento 
e foram homenageados:

 

Homenagens

Pessoas e instituições que contribuíram para o fortaleci-
mento da Faculdade foram homenageadas na ocasião, entre 
elas o reitor da usp Vahan Agopyan; o vice-reitor Antonio Carlos 
Hernandes; o ex-reitor Jacques Marcovitch; o presidente do 

Conselho Federal de Medicina Veterinária, Francisco Cavalcanti 
de Almeida; e o presidente do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Estado de São Paulo Mario Eduardo Pulga.

Ainda receberam homenagem os representantes das facul-
dades públicas coirmãs; o representante do Instituto Butantan, 
os ex-diretores da fmvz; professores aposentados mais antigos 
de cada departamento; os ex-servidores mais antigos; os servi-
dores da ativa com maior tempo de serviço no campus de São 
Paulo e no de Pirassununga; as entidades de classe; o artista 
plástico criador da Minerva que faz parte dos selos institucional 
e filatélico e da estatueta entregue aos homenageados. Entre 
as instituições parceiras homenageadas estavam a Associação 
de Criadores de Búfalos; Conselhos Federal e Regional de 
Medicina Veterinária; as empresas Ourofino; Zoetis Brasil; e 
Semana Acadêmica Veterinária das Turmas 79, 80 e 81.

Scientia Vinces

O reitor Vahan Agopyan aproveitou a ocasião para enfatizar 
a importância que as escolas laicas criadas no final do século 19 
e início do século 20 – entre elas o Instituto de Veterinária, que 
seria o embrião da Escola de Medicina Veterinária – tiveram 
para o desenvolvimento do estado de São Paulo.

“A pesquisa desenvolvida em São Paulo, que se destaca não só 
no Brasil como no mundo, é resultado de mais de um século de 
investimentos do estado em educação de qualidade. No começo 
do século passado, São Paulo era apenas uma província pobre, 
mas seus líderes e governantes acreditaram que a única possibi-
lidade de vencer essa situação seria por meio do conhecimento 
e da formação de profissionais capacitados”, explicou o reitor.

“Investimos bem. Nesses 100 anos, a fmvz transformou e 
modelou toda uma área de desenvolvimento econômico do 
nosso País e continua a cumprir sua missão. A excelência é uma 
busca contínua e na usp todas as suas 42 unidades estão imbuí-
das com o objetivo de melhorar sempre e oferecer à sociedade 
paulista e ao Brasil as melhores condições de ensino e pesquisa 
possíveis. Comemorar esse centenário é muito importante, pois 
precisamos contar essa história vitoriosa para que as futuras 
gerações saibam como se forja uma nação”, afirmou Agopyan.

Exposições

A sessão solene de comemoração contou ainda com uma 
exposição com a linha do tempo com os principais fatos da tra-
jetória do curso que deu origem à fmvz-usp, desenhos de Floreal 
Arias retratando as sedes que o curso ocupou desde 1919 e 
estátuas comemorativas de vários aniversários da Faculdade.

Próximo evento

Evento comemorativo em Pirassununga
No dia 23 de agosto, a partir das 10 horas, foi a vez das 

comemorações dos 100 anos do curso de Medicina Veterinária 
da fmvz-usp em Pirassununga. A atividade, para convidados, 
aconteceu no prédio João Soares Veiga, com a participação 
dos Violeiros da usp, no campus usp Fernando Costa. 


