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Capacitação via web

Marcos Lerche, diretor comercial de Veterinariosenweb explica

como, desde 2004, vem promovendo e facilitando a 
capacitação médico veterinária através da internet

Internet

O que é Veterinariosenweb?
É um site de capacitação, líder em toda América Latina,

dirigido para médicos veterinários de pequenos animais. Tem
como objetivo superar as barreiras geográficas e econômicas
para que os profissionais possam ter acesso a conteúdos atua -
lizados e de qualidade, ajudando-os a solucionar as dúvidas e
curiosidades que aparecem com o dia a dia do profissional.
Veterinariosenweb nasceu no ano de 2004 e por sete anos
vem formando uma comunidade muito importante que se
desenvolve no fórum, onde todos os dias, pelo menos 10 ca -
sos clínicos são apresentados e discutidos por grupo que cos-
tuma contar com a participação entre 50 e 100 médicos vete -
ri nários.

Qual a importância do fórum no site?
A participação ativa dos profissionais no fórum incentiva

aprendizagem colaborativa devido à troca de conhecimentos,
experiências, opiniões e preocupações que surgem constante-
mente. Trata-se de um fórum absolutamente científico e
acadêmico, que permite, de forma gratuita, compartilhar co -
nhecimentos entre médicos veterinários. Atualmente,
Veterinariosenweb conta com a participação aproximada de
33.000 médicos veterinários.

Quais são as vantagens do site?
É um portal de educação continuada, e é composto de

profissionais que formam uma equipe multidisciplinar tam-
bém contando com a colaboração continua de professores nas
universidades mais prestigiadas da América Latina.

O portal publica o melhor de diferentes congressos de
todas as partes, como por exemplo, o congresso de Anclivepa
(Brasil), o Congresso Veterinário de León (México), o Latin
American Veterinary Conference (Peru), entre muitos outros.
É importante destacar que o profissional pode ter acesso de
maneira livre e gratuita aos conteúdos e alguns estão
disponíveis em três idiomas: inglês, espanhol e português.

Como escolher o conteúdo?
Prestamos muita atenção nas necessidades dos veteriná -

rios, pois é o nosso ponto de partida para desenvolver os con-
teúdos e os cursos.

Em 2008, motivados pelas necessidades e preocupações
dos usuários, Veterinariosenweb organizou o NOV, o
primeiro Congresso Virtual Latino-americano de
Veterinariosenweb, que é realizado a cada ano no mês de
novembro e responsável pela origem do nome que vem de
novidade.

Em 2010, demos início ao ciclo de conferências ao vivo
chamado em espanhol HOTVET (Hablemos de Ortopedia y

Traumotologia Veterinária) onde profissionais de diversas es -
pe cialidades apresentam casos complicados, sendo que dú vi -
das e trocas de informações são feitas ao vivo. 

Em 2011, con tinuamos com essa iniciativa, expandindo a
proposta de Veterinariosenweb ao vivo para diferentes áreas
da medicina vete rinária.

Como é viabilizado?
A publicação de todos os conteúdos gratuitos e ações rea -

lizadas por Veterinariosenweb são possíveis graças ao
patrocínio de empresa de destaque no mercado de alimentos
para animais de estimação, que fornece seu apoio para aper-
feiçoar médicos veterinários.

Quem faz parte do site?
A equipe de gestão de Veterinariosenweb está composta

por quatro membros, Ernesto Hutter professor veterinário e
diretor científico do portal; Mónica Medan, diretora de
edições; Marina Frumkin, líder de projetos e eu (Marcos
Lerche) gerente comercial de Veterinariosenweb.

Há também a presença de uma equipe multidisciplinar
composta de editores de áudio e vídeo, designers gráficos,
pedagogas e programadores, que acompanham o desenvolvi-
mento dos conteúdos que são publicados regularmente, assim
como membros da área técnica e operacional.

Veterinariosenweb é um portal onde professores de dife -
rentes universidades e países da América Latina são colabo-
radores permanentes, participam constantemente fornecendo
seus conhecimentos e assistência por vocação àqueles profis-
sionais apaixonados pela sua área.

Como Veterinariosenweb chegou ao Brasil?
Desde o início, Veterinariosenweb foi um site destinado a

toda América Latina. Em 2009, começamos a traduzir os
conteúdos para o português para que médicos veterinários de
todo o Brasil tivessem acesso a materiais de qualidade.
Considerando o crescimento do país e a quantidade de profis-
sionais, em 2009 foi decidido criar um site unicamente em
português, com conteúdos traduzidos e muitos outros da
mesmo ori gem.
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