
 

 

 

São João da Boa Vista, 27 de março de 2018. 

À  

Rio Doce Piscicultura 

A/C.: Sr Thiago Gregório 

Ref.: Carta de encaminhamento para visita acadêmica 

 

Prezado Sr. Thiago Gregório, 

Venho por meio desta, ratificar o motivo do contato de nosso grupo de alunos do Curso de Medicina Veterinária do 

Centro Universitário Octávio Bastos.  

Especificamente neste semestre, os alunos desenvolvem atividades dentro do Módulo de Gestão, estando sob minha 

responsabilidade duas unidades: “Gestão e Princípios de Contabilidade” e “Projetos Multidisciplinares”.  

Como atividade prevista para os alunos para integração destas unidades, temos a realização de uma visita técnica. 

Tendo como base a atuação do médico veterinário discutidas durante o semestre, os alunos deverão escolher 

empresas de diferentes segmentos de atuação. Num primeiro momento, após a visita, os alunos deverão apresentar 

à classe os principais pontos relacionados à gestão observados na empresa, mediante a orientação do professor 

responsável. Ao final do semestre, ocorre a elaboração e entrega de um modelo de projeto envolvendo sugestões e 

estratégias para o negócio. 

Trata-se de uma atividade de extrema importância para a formação de nossos alunos e que permite a interação entre 

os conceitos teóricos apresentados em sala e a prática no dia a dia dos profissionais. 

Ressalto que todos os nossos alunos são orientados com relação à ética empresarial, entendendo a importância do 

correto comportamento com relação aos assuntos tratados dentro da empresa. Não existe a obrigatoriedade da 

apresentação de nenhum tipo de documento ou de números ou indicadores da empresa, a não ser que o gestor julgue 

pertinente e válido para enriquecer a visitação dos alunos.  

Desde já, gostaria de agradecer a possibilidade oferecida pela Rio Doce Piscicultura para o desenvolvimento desta 

atividade.  

Fico à disposição. 

Atenciosamente,  

 

Luis Petreca 

Docente  

Curso Medicina Veterinária Unifeob 

luis.petreca@unifeob.edu.br 

mailto:luis.petreca@unifeob.edu.br


 

 

 

São João da Boa Vista, 29 de março de 2018. 

À  

Rio Doce Piscicultura 

A/C.: Sr Thiago Gregório 

Ref.: Agradecimento por visita acadêmica 

 

Prezado Sr. Thiago Gregório, 

Venho por meio desta, agradecer em nome da UNIFEOB – Centro Universitário Octávio Bastos, a prontidão da Rio 

Doce Piscicultura em receber nosso grupo de alunos do Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Octávio 

Bastos.  

Tal visita faz parte das atividades trabalhadas dentro do Módulo de Gestão, mais especificamente nas unidades de 

“Gestão e Princípios de Contabilidade” e “Projetos Multidisciplinares”.  

A visita tem o objetivo de permitir aos alunos a percepção do ambiente empresarial e a importância da gestão 

associada à técnica. Trata-se de uma atividade de extrema importância para a formação de nossos alunos e que 

permite a interação entre os conceitos teóricos apresentados em sala e a prática no dia a dia dos profissionais. 

Acreditamos ainda que a abertura por parte de empresas preocupadas com o desenvolvimento do setor a qual 

pertencem, como é o caso da Rio Doce Piscicultura nesta visita, permitem que a UNIFEOB possa cumprir de forma 

diferenciada o seu papel de formação de profissionais diferenciados e com excelência. 

Antecipamos nosso desejo de estreitarmos o relacionamento, principalmente pelo fato da recente criação de um 

Grupo de Estudos de Piscicultura, com a finalidade de realizar experimentos e práticas relacionadas ao tema da 

piscicultura, inclusive com a implantação de uma estrutura específica para tal em nossa Fazenda Escola. Desde já fica 

o convite para que possa conhecer nossas instalações, bem como para participação e colaboração. 

Novamente, gostaríamos de agradecer a possibilidade oferecida pela Rio Doce Piscicultura para o desenvolvimento 

das nossas atividades. 

Estamos à disposição. 

Atenciosamente,  

 

Luis Antonio C. Petreca 
Docente  
Curso Medicina Veterinária Unifeob 
luis.petreca@unifeob.edu.br 

mailto:luis.petreca@unifeob.edu.br
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