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EDITAL PRPPG Nº 20/ 2015 

  

 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÁTICAS HOSPITALARES EM CÃES E 
GATOS (LATO SENSU) – Ano 2015  
 
A Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, por intermédio do 
Hospital Veterinário Universitário – HVU, realizará seleção complementar referente ao 
edital PRPPG 10/2015 para o curso de pós-graduação “lato sensu” denominado de 

Práticas Hospitalares em Cães e Gatos, para o ano de 2015/2016.  
 
I. Nesta etapa, o Programa oferecerá 2 (duas) vagas com carga horária mínima de 
1275 horas práticas (75% da carga horária prática total) e 105 horas teóricas, além do 
horário de estudo e preparação de seminários. 

 
II. O cronograma das inscrições, dias e horários de provas e divulgação de resultados 
estão divulgados no quadro abaixo: 
 
Etapa Data 
Período de inscrições 23 de novembro a 11 de dezembro de 2015 

Divulgação das inscrições homologadas  14 de dezembro de 2015 

Data limite para recurso quanto à homologação 

das inscrições 
16 de dezembro de 2015 

Divulgação das inscrições homologadas  17 de dezembro de 2015 

Realização da PROVA TEÓRICA e 

ENTREVISTA:  

-Local: Hospital Veterinário Universitário / CCA / 

UNIVASF 

-Horário: Prova Teórica 8:30h – 12:00h  

               Entrevista a partir das 14:00h  

 

 

06 de janeiro de 2016 

Divulgação parcial da nota 07 de janeiro de 2016 

Data limite para recurso 08 de janeiro de 2016 

Divulgação do RESULTADO FINAL 11 de janeiro de 2016 

Matrícula dos selecionados 12 e 13 de janeiro de 2016 

Início do programa 18 de janeiro de 2016 

Finalização do programa (defesa de TCC) Outubro de 2016 

 
III. A avaliação do especializando será realizada a critério dos responsáveis das 
disciplinas e ao final terá que apresentar o TCC (trabalho de conclusão de curso) para 
banca examinadora. O conjunto destas avaliações determinará uma média final 
suficiente para que possa receber o certificado de conclusão.  
 



IV. As disciplinas obrigatórias a serem oferecidas no curso de especialização são: 
- Clínica Médica e Reprodução de Cães e Gatos (60h); 
- Cirurgia e Anestesiologia de Cães e Gatos (30h); 
- Ética, Conduta Profissional e Saúde Pública (15h); 
- Práticas Hospitalares I e II (1700h). 

 
V. Poderão ser candidatos às vagas os Médicos Veterinários com no máximo 5 (cinco) 

anos de conclusão do curso, portadores de diploma em curso reconhecido pelo MEC 

ou comprovante de conclusão da referida graduação, porém caso venham a ser 

aprovados deverão obrigatoriamente apresentar o número de inscrição do CRMV-PE 

ou protocolo de solicitação no ato da matrícula. 

Os candidatos aprovados e qualificados para ingressar terão que se dedicar 

exclusivamente às atividades previstas no Curso de Especialização do Hospital 

Veterinário Universitário, cumprindo a carga horária de no mínimo 40 horas semanais.  

VI. A inscrição poderá ser feita por meio digital com envio da documentação 
escaneada em formato.pdf, para o email cephcg@univasf.edu.br ou pessoalmente no 
setor administrativo do Hospital Veterinário Universitário de segunda à sexta, das 8 às 
12 e das 13 às 17 horas. 

 
VII. Os documentos exigidos na inscrição serão:  

1. RG, CPF e Título de Eleitor (com comprovante da última eleição ou atestado de 

regularidade no TRE); 

2. Prova de quitação do serviço militar (somente brasileiros natos ou naturalizados do 

sexo masculino); 

3. Formulário de inscrição, devidamente preenchido (Anexo); 

4. Taxa de inscrição de R$ 50,00 (pagamento via GRU) que deverá ser recolhida no 

Banco do Brasil, através do formulário (GRU) adquirido pela internet no endereço 

(http://www.stn.fazenda.gov.br), e o seu preenchimento dar-se-á conforme segue:  

Clicar no ícone Guia de Recolhimento da União, em Unidade Favorecida Código 

154421, Gestão 26230, Nome da Unidade Fund. Universidade Federal do Vale do São 

Francisco, Recolhimento Código 28883-7-Taxa de inscrição em concurso público, 

Número de Referência Código 100421717, Competência mês e ano da inscrição, 

Vencimento 12/12/2015.  

Observação: Entregar cópia dos documentos requeridos e trazer originais para 
conferência, juntamente com o Curriculum vitae e documentos comprobatórios (cópia 
encadernada) e entregar no Setor Administrativo do HVU no dia da prova teórica, das 
8:00 às 8:30 horas. 
 
VIII. A seleção constará de: 

 - prova escrita de conhecimentos específicos na área (peso 5): eliminatória 

- análise de Curriculum vitae (peso 2): classificatória 

- entrevista (peso 3): classificatória 

A apuração do resultado será feita com a soma das notas obtidas em cada prova, 
obtendo-se a nota final do candidato conforme o peso de cada etapa. O candidato 
deverá ter nota mínima de 6,0.  



O candidato selecionado deverá sugerir um nome dentre os indicados como possíveis 

orientadores de acordo com sua preferência e disponibilidade do mesmo, sendo a 

prioridade da escolha de acordo com a ordem de classificação, sendo um orientador 

por selecionado. 

IX. Conteúdo Programático 

1. Doenças infecciosas em cães e gatos; 

2. Enfermidades relacionadas ao sistema cardio-vascular e respiratório de cães e 

gatos; 

3. Enfermidades relacionadas ao sistema genitourinário de cães e gatos; 

4. Dermatologia e endocrinologia de cães e gatos; 

5. Enfermidades relacionadas ao sistema digestório e glândulas anexas de cães e 

gatos; 

6. Osteoartropatias de cães e gatos; 

7. Protocolos anestésicos em cães e gatos; 

8. Cirurgias do aparelho reprodutor de cães e gatos; 

9. Imaginologia em cães e gatos; 

10. Zoonoses relacionadas a cães e gatos. 

X. Análise do currículo será feita seguindo o critério abaixo: 
 
Atividades Pontuação 

 
Atividade 

profissional 

Estágio extracurricular na área de 
clínica médica e cirúrgica de cães e 

gatos 

1 ponto cada 50h  
(máximo 30 pontos) 

 

Tempo de trabalho na área de 
clínica médica e cirúrgica de cães e 

gatos 

1 ponto a cada 6 meses (máximo 
10 pontos) 

 

 
 

Atividade de 
ensino 

(máximo 15 
pontos) 

 
 

Monitoria 

1 ponto por semestre na área de 
clínica médica e cirúrgica de cães 

e gatos (máximo 6 pontos) 

 

0,5 ponto por semestre fora da 
área (máximo 3 pontos) 

 

Pet 1 ponto por semestre (máximo 6 
pontos) 

 

 
Atividade de 

pesquisa  
(máximo 15 

pontos) 

Iniciação científica  2 pontos (máximo)  

Trabalho em anais 1 ponto  

Trabalho em periódicos indexados  3 pontos  

Colaborador de projeto 1 ponto  

 
Atividade de 

extensão 
(máximo 15 

pontos) 

Projeto de extensão 2 pontos (máximo)  

Trabalho em anais 1 ponto  

Trabalho em periódicos indexados  3 pontos  

Colaborador de projeto 1 ponto  

 
Outros  

(máximo 15 
pontos) 

Premiação profissional 3 pontos  

Participação em eventos 
(congresso, jornada, semana 

acadêmica, simpósio, encontro) 

 
1 ponto/ evento (máximo 10 

pontos) 

 

Organização de evento 2 pontos / evento  

Total  

 
XI. Matrícula: 
No ato da matrícula o candidato aprovado deve apresentar: 

1. Diploma da graduação em Medicina Veterinária ou comprovante de conclusão do 

curso em Instituição de ensino reconhecida pelo MEC; 



2. Duas fotos 3x4 recentes e coloridas; 

3. N°CRMV-PE ou n° do protocolo de inscrição neste conselho. 

 
 
 

Petrolina, 17 de novembro de 2015.  
 
Informações:  
Setor administrativo do Hospital Veterinário Universitário.  
Rodovia BR 407, km 12, Lote 543, Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho, s/n, “C1”       

CEP-56300-990, Petrolina – PE 

Tel: (87) 2101-4815                         e-mail: cephcg@univasf.edu.br;  
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