
 
 

 

 

EDITAL (08/2015) E NORMAS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA O 

APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA  

DA UNOESTE 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação - PRPPG da UNOESTE faz saber que 

fará realizar, nesta cidade de Presidente Prudente, São Paulo - Brasil, seleção para 

preenchimento de vagas para novas turmas do Programa de Aprimoramento Profissional 

em Medicina Veterinária (APMV) para o ano 2016. O Aprimoramento Profissional em 

Medicina Veterinária (APMV) é uma modalidade de ensino de Pós-Graduação Lato-Sensu 

destinada exclusivamente à Médicos Veterinários, caracterizada por um programa intensivo 

de aprimoramento profissional em serviço nas seguintes áreas: Anestesiologia Veterinária; 

Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais; Clínica Médica de Grandes Animais e 

Diagnóstico por Imagem. O Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina 

Veterinária (APMV) é desenvolvido sob orientação dos docentes do Curso de Medicina 

Veterinária da Faculdade de Ciências Agrárias da Unoeste e atende a legislação vigente 

para os cursos de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária (APMV) 

(Resolução Nº 824, de 31 de Março de 2006, Resolução do CFMV Nº 1076 de 11 de 

dezembro de 2014 e pela Legislação Nacional do Programa de Pós-Graduação Lato 

Sensu – Resolução N° 1, de 8 de Junho de 2007). A duração mínima do APMV é de 

1.760 horas/ano, equacionadas entre o treinamento profissional em serviço supervisionado 

e o desenvolvimento de seminários, discussões clínicas e reuniões de referatas, com carga 

horária semanal de 40 horas. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

DAS INSCRIÇÕES 
 
ARTIGO 1º - Ao Processo de Seleção do Programa de Aprimoramento Profissional em 
Medicina Veterinária (APMV) da UNOESTE serão aceitas inscrições de Médicos 
Veterinários graduados de quaisquer Escolas Médicas reconhecidas pelo MEC. 
 
ARTIGO 2º - Os candidatos com curso no exterior deverão apresentar o diploma 
revalidado por Universidade Pública, na forma da lei e, se estrangeiro, também deverá 
apresentar visto permanente e proficiência da língua portuguesa comprovada por instituição 
oficial. 
 
ARTIGO 3º - As inscrições para o Processo de Seleção aos Cursos de Especialização em 
Anestesiologia Veterinária; Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais; Clínica Médica de 
Grandes Animais e Diagnóstico por Imagem nesta Instituição estarão abertas no período 
de 01 de dezembro de 2015 a 29 de janeiro de 2016. 
 
Parágrafo único: Cada candidato poderá inscrever-se somente em uma especialidade. 
 
ARTIGO 4º - As inscrições serão efetuadas pelo site da UNOESTE 
http://www.unoeste.br/site/cursos/especializacao.htm.   
 
 
ARTIGO 5º - No ato da inscrição o candidato deverá: 
 
I - Preencher formulário de inscrição disponibilizado no site.  
 
II – Pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) perante 
geração de boleto bancário no endereço eletrônico, referido no artigo 4º. 
 
III - Encaminhar cópia do CurriculumVitae, devidamente documentado (fotocópia), 

preferencialmente formatado na plataforma Lattes; admitindo-se a entrega até o dia da 

prova objetiva “1º fase”. 
 
§1º - NÃO SERÁ DEVOLVIDA A TAXA DE INSCRIÇÃO, EM QUALQUER 
HIPÓTESE. 
 
§ 2º - As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dando a Comissão Avaliadora o direito de excluir do 
processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa e correta. 
 
§ 3º - O documento mencionado no inciso III poderá ser enviado via eletrônica pelo e-mail: 
secpos@unoeste.br  
 
§ 4º - No caso de dúvidas o candidato poderá entrar em contato com a secretaria de Pós-
Graduação Lato Sensu no Campus II da UNOESTE, Bloco B2, na Rodovia Raposo 
Tavares, Km 572 – Bairro Limoeiro - Presidente Prudente, SP; Telefone: 3229-2077. 
 
§ 5º - NÃO SERÁ ACEITA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO CUJO(S) 
FORMULÁRIO(S) E/OU DOCUMENTO(S) ESTEJA(M) INCOMPLETO(S). 
 

http://www.unoeste.br/site/cursos/especializacao.htm
mailto:secpos@unoeste.br


CAPÍTULO II 

DAS VAGAS 

 

ARTIGO 7º - Serão oferecidas as seguintes vagas para o Programa de Aprimoramento 

Profissional em Medicina Veterinária (APMV) para o ano de 2016: 

 

Cursos Oferecidos Vagas Oferecidas Duração 

Anestesiologia Veterinária 
01 24 meses 

Clínica Cirúrgica de Pequenos 

Animais 02 24 meses 

Clínica Médica de Grandes Animais 01 24 meses 

Diagnóstico por Imagem 01 24 meses 
 

  

    

CAPÍTULO III 

DOS EXAMES 

 
ARTIGO 8º - O Exame constará de 3,0 (três) etapas sucessivas, da forma que segue: 
 
§1º - 1ª FASE: PROVA OBJETIVA/DISSERTATIVA: constará questões versando 
sobre conhecimentos relativos à especialidade em que o candidato se inscreveu e de acordo 
com o programa publicado no ANEXO I deste edital, sendo de caráter eliminatório com 
parâmetros estabelecidos pela Comissão Avaliadora. VALOR: 4,0 (QUATRO PONTOS). 
.  
 
 
I - O local da prova (1ª fase) será no Campus II da UNOESTE, Bloco B2, na Rodovia 
Raposo Tavares, Km 572 – Bairro Limoeiro - Presidente Prudente, SP.  
 
II - Data e horário da prova: A prova da 1ª fase – prova objetiva/dissertativa – 
realizar-se-á no dia 01 de fevereiro de 2016, às 08h30min. com duração de três 
horas. O candidato deverá comparecer no local da realização da prova com 30 (trinta) 
minutos de antecedência. 
      
III - Somente será admitido ao local de realização das provas o candidato que estiver 
munido do original da Cédula de Identidade ou carteira do CRMV, ou Carteira de Trabalho 
e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei 
n. 9.503/97) ou certificado de Reservista. Como o documento não ficará retido será exigido 
a apresentação do original, não sendo aceitas cópias. 
 
IV- Sob nenhuma alegação serão realizadas provas fora dos locais pré-estabelecidos. 
 
V- O Candidato deverá comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica azul 
ou preta. 
 
VI- O candidato deverá assinalar suas respostas, na Folha de Respostas. 
 



VII- Não serão computadas as questões não assinaladas e as questões que contenham mais 
de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legíveis. 
 
VIII- Decorridas 3h (três horas), a contar do início da Prova Objetiva, as Folhas de 
Respostas e os Cadernos de Questões serão recolhidos. A não devolução do caderno de 
questões implicará na anulação da Prova do candidato em questão. 
 
IX – Estarão aprovados para a entrevista os candidatos que obtiverem as maiores médias, 
respeitando-se o limite de 05 (cinco) candidatos por vaga. 
 
X - A relação dos classificados para 3

a
 fase (entrevista) será publicada apenas em ordem 

alfabética, sem a nota da 1ª fase, no dia 01 de fevereiro de 2016, às 17 horas, no 
mural do Hospital Veterinário e pelo site da UNOESTE. 
 
§2º - 2ª FASE: AVALIAÇÃO CURRICULAR - valor 3,0 (TRÊS PONTOS). 
 
I - A avaliação do "Curriculum Vitae" será realizada concomitante à 1ª Fase e basear-se-á 

de acordo com Anexo II.  

 

a) Os currículos que não apresentarem fotocópias dos certificados terão a avaliação 

anulada. 
 
§3º – 3ª FASE: ENTREVISTA – valor 3,0 (TRÊS PONTOS). 
 

I - As entrevistas serão realizadas no dia 03 de fevereiro de 2016 no Hospital 

Veterinário às 10h.  

 

II - O local da entrevista será no Hospital Veterinário da UNOESTE no Campus II e 

versará sobre conhecimentos técnicos.  

 
III - O candidato deverá comparecer no local da realização da entrevista com 30 (trinta) 
minutos de antecedência (vide horário da prova no I 1º). 
 
IV - Somente será admitido ao local de realização da Entrevista o candidato aprovado nas 
1ª e 2ª Fases e que estiver munido do original da Cédula de Identidade ou carteira do 
CRMV, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação 
(com fotografia na forma da Lei n. 9.503/97) ou certificado de Reservista. Como o 
documento não ficará retido será exigido a apresentação do original, não sendo aceitas 
cópias.  
 
V- Sob nenhuma alegação serão realizadas entrevistas fora dos locais ou horários pré-
estabelecidos. 
 
ARTIGO 9º – Será excluído da seleção o candidato que: 
 

I. apresentar-se após o horário estabelecido (vide artigo 11); 
II. não comparecer à prova e/ou entrevista, seja qual for o motivo alegado; 

III. não apresentar o documento original exigido; 
IV. ausentar-se da sala de provas sem acompanhamento do fiscal, ou antes de decorrer 

uma hora do início da prova; 
V. for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizar-se de livros, notas 

ou impressos não permitidos; 



VI. estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de 
comunicação; 

VII. lançar mão de meios ilícitos para execução da prova; 
VIII. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.  

      
ARTIGO 10 - A nota final será determinada pela nota da Terceira Fase (Entrevista) e terá 
peso 10. 
 
§1º - A nota final será atribuída de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

§2º Será considerado aprovado na seleção todo candidato que obtiver média igual ou 

superior a seis (6,0), sendo convocado a ocupar as vagas disponíveis, o candidato aprovado, 

por ordem de médias decrescentes, de acordo com o número de vagas disponíveis. 
 
§3º - Se houver empate entre candidatos, o critério de desempate será: 
 
a) maior nota obtida na Primeira Fase, ou, se persistindo o empate, a escolha do candidato 
com maior idade. 
 
ARTIGO 11 - A relação da classificação final dos aprovados será divulgada no dia 03 de 
fevereiro de 2016, às 17 horas, no mural do Hospital Veterinário e pelo site da 
UNOESTE, utilizando-se como identificação do candidato o número do CPF. 
 
ARTIGO 12 – Quanto aos recursos: 

 

§ 1º - Os candidatos aprovados para a entrevista terão até às 17h do dia 02 de fevereiro de 

2016 para interposição de recurso em relação à fase I e II. 

 

§ 2º - Os candidatos aprovados terão até às 17h do dia 04 de fevereiro de 2016 para 

interposição de recurso. 

 
§ 3º - Será admitido recurso quanto: - à publicação de Edital ou aviso pertinente ao 
processo seletivo; - aos resultados das provas; - à divulgação dos resultados finais. 
 
§ 4º - Os recursos sobre os resultados divulgados deverão ser encaminhados à Secretaria de 

Pós-Graduação Lato Sensu, Rodovia Raposo Tavares, 572 – Bairro Limoeiro – Bloco B2, 

sala 101 – CEP, 19067-175 – Presidente Prudente/SP e deverão ser protocolados no prazo 

certo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, a contar da divulgação oficial das notas, sendo 

que o referido prazo começa a fluir no 1º dia útil após a devida divulgação.  
 
 

CAPÍTULO IV 
DA MATRÍCULA 

 

ARTIGO 13 – A matrícula será realizada no período de 05 a 12 de fevereiro de 2016 na 

Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu, Rodovia Raposo Tavares, 572 – Bairro Limoeiro 

– Bloco B2, sala 101 – CEP, 19067-175 – Presidente Prudente/SP –, mediante 

recolhimento da taxa de R$ 100,00 (cem reais). 

 



§ 1º. Caso as vagas oferecidas não sejam preenchidas até a data fim para a matrícula, será 

aberta 2ª chamada, no período de 15 e 16 de fevereiro de 2016, para os demais 

classificados, respeitando-se a ordem de classificação e excluindo-se aqueles classificados 

que não realizaram sua matrícula no prazo previsto. 

 

§ 2º Será aceita matrícula mediante procuração, com firma reconhecida em Cartório, 

acompanhado de documento de identidade do candidato e apresentação de identidade do 

procurador. A procuração deve ser específica para matrícula no curso de Pós Graduação da 

UNOESTE - Especialização. 

 

§ 3º - A efetivação da matrícula fora do prazo implicará a desclassificação do candidato. 

 

§ 4º - Para ser matriculado, o candidato classificado deverá apresentar 01 (uma) cópia dos 

seguintes documentos: 

 

a) cópia do diploma, atestado de conclusão ou declaração de conclusão do curso de 

graduação em Medicina até a data do início do curso de Especialização; 

b) cópia legível do RG (Carteira de Identidade); 

c) cópia legível do CPF (Cadastro de Pessoa Física); 

d) 2 fotos 3x4 recentes; 

e) comprovante de endereço e,  

e) cópia legível do registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária - SP, sendo que: 

f) os candidatos que concluíram o Curso de Medicina Veterinária, no ano imediatamente 

anterior da matrícula ou de outros estados, deverão apresentar comprovante de inscrição no 

CRMV/SP, até 12 de fevereiro do ano corrente, sob pena de exclusão do curso; 

g) os candidatos que concluíram o Curso de Medicina Veterinária, em anos anteriores, 

devem apresentar cópia do CRMV/SP definitivo, sob pena de exclusão do curso; 

h) os candidatos deverão apresentar no momento da matrícula, o número de inscrição no 

PIS/PASEP ou NIT.  

 
§ 5º - Depois de realizada a matrícula o discente terá prazo de 30 dias para pleitear 
desistência, ocasião na qual lhe será devolvido 70% (setenta por cento) do valor da 
matrícula. A desistência depois do prazo de 30 (trinta) dias importará na retenção total do 
valor, sem direito a reembolso. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

 
ARTIGO 14 - O aluno regularmente matriculado iniciará o curso no dia 15 de fevereiro de 
2016. 
 
§1º - O aluno matriculado terá uma bolsa de estudos no valor de R$1.050,00 fornecida 

pela UNOESTE, pelo respectivo curso que irá cursar. 

 

 



§2º - De acordo com a Resolução Nº 1076, de 11 de dezembro de 2014, Art. 4º - A bolsa de 

estudos mensal para os Programas de Aprimoramento Profissional deve ter como referência 

valor correspondente a, no mínimo, 70% (setenta por cento) da bolsa de mestrado da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC).  

 

§3º - Os aprimorandos ingressantes terão direito a um vale-refeição para cada dia útil de 

atividade desenvolvida e um seguro contra acidentes pessoais de acordo com o previsto no 

Regulamento do Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária. 

 
ARTIGO 15 - O candidato regularmente matriculado que não comparecer até o dia 
05/03/2016, será considerado desistente. 
 
ARTIGO 16 - Os alunos admitidos obedecerão à Resolução do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária, Regulamento Interno do Hospital Veterinário, Regulamento do 

Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária e do Regulamento 

Geral da Pós-Graduação Lato Sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação da 

UNOESTE, todos à disposição em local de fácil na secretaria da pós-graduação. 
 
ARTIGO 17 - As condições previstas neste Edital estão sujeitas a modificações em caso de 
nova deliberação e/ou Resolução do Conselho Federal do Medicina Veterinária e do 
Regulamento Geral da Pós-Graduação Lato Sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós 
Graduação da UNOESTE. 
 
 

Presidente Prudente, 25 de novembro de 2015. 
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ANEXO I 

CONTEÚDO DAS PROVAS SELETIVAS POR ÁREA 

1 - ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA 

I. Cuidados preparatórios com o paciente 

- Anamnese, exame físico, exames complementares.  

- Métodos de avaliação do risco (classificação da ASA) e do estado físico. 

- Preparo do paciente: tratamento das disfunções preexistentes e correção eletrolítica 

e ácido-base. 

- Pacientes com instituição de tratamento prévio. Interação medicamentosa. 

 

II. Medicação pré-anestésica  
- Conceito e objetivos.  

- Principais fármacos utilizados: doses e principais efeitos  

- Farmacologia, indicações e complicações: Fenotiazínicos, Benzodiazepinicos, 

Adrenorreceptores alfa-2 agonistas, Anticolinérgicos, Opióides. 

 

III. Anestesia Intravenosa 

- Conceito e objetivos.  

- Principais fármacos utilizados: doses e principais efeitos  

- Farmacologia, indicações e complicações: Barbitúricos de ação ultracurta, 

Quetamina, Propofol, Etomidato. 

- Técnicas de anestesia intravenosa. 

 

IV. Bloqueadores neuromusculares  

- Agentes despolarizantes 

- Agentes adespolarizantes 

- Principais fármacos utilizados: doses e efeitos 

- Indicações e contra-indicações 

 

V. Anestesia Inalatória e Ventilação Artificial 

- Aspectos físico-químicos da absorção, distribuição e eliminação dos anestésicos 

inalatórios.  

- Solubilidade na água, no óleo e nos tecidos.  

- Concentração alveolar mínima (CAM) 

- Avaliação clínica dos planos de anestesia (Guedel e outras). 

- Principais Agentes inalatórios 

- Farmacocinética, farmacodinâmica, interações e toxicidade. 

- Indicações e contra-indicações. 

- Técnicas de administração. 

- Ventiladores: classificação e princípios de funcionamento. 

- Indicações clínicas e laboratoriais da ventilação artificial. Contra-indicações e 

complicações. 

 

VI. Anestésicos Locais  



- Propriedades físicas e químicas. 

- Absorção, distribuição e ligação com proteínas.  

- Biotransformação e Eliminação.  

- Mecanismo de ação.  

- Latência e duração da ação por infiltração, por injeção vascular, por bloqueio 

peridural ou subaracnóideo e por via tópica.  

- Efeitos sistêmicos.  

- Uso de vasoconstritores: objetivos e efeitos adversos. 

- Principais agentes anestésicos locais utilizados 

- Principais técnicas anestésicas locais 

  

VII. Monitoração 

- Monitoração hemodinâmica e respiratória 

 

VIII. Dor 

- Fisiopatologia. Diagnóstico e tratamento; 

- Fármacos empregados: classificação, farmacocinética, farmacodinâmica, 

indicações, complicações, interações e toxicidade. 

- Alternativas terapêuticas de controle da dor 

 

IX. Técnicas Anestésicas nas Diferentes Espécies 

- Técnicas anestésicas em caninos e felinos 

- Técnicas anestésicas em suínos 

- Técnicas anestésicas em ovinos e caprinos 

- Técnicas anestésicas em bovinos 

- Técnicas anestésicas em equinos 

- Anestesia em pacientes de alto risco, emergências, complicações e ressuscitação 

cardiorrespiratória. 

- Anestesia em neonatos, idosos e cesariana nas diversas espécies. 
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2 - CLÍNICA CIRÚRGICA DE PEQUENOS ANIMAIS 

 

1. TÉCNICA OPERATÓRIA: 

- Conceitos gerais e divisão da cirurgia 

- Conceitos de técnica asséptica, paramentação e instrumentação cirúrgica 

- Tempos fundamentais da cirurgia 

 Diérese 

 Hemostasia 

 Síntese 

- Fases fundamentais da cirurgia 

 Pré-operatório 

 trans-operatório 

 Pós-operatório 

- Cicatrização e infecção das feridas operatórias 

 

2. PATOLOGIA CIRÚRGICA GERAL 

- Traumatologia 

 Contusão 

 Ferida 

 Fratura 

 Luxação 

 Entorse 

- Paratopias 

 Hérnia 

 Eventração 

 Evisceração 

- Infecções em cirurgia 

 Abscesso e flegmão 

 Furúnculo e antraz 

- Distrofias cirúrgicas 

 úlcera 

 Fístula 

 Gangrena 

- Neoplasias 

- Cistos e corpos estranhos 

 

3. PATOLOGIA CIRÚRGICA ESPECIAL 

- Aparelho digestivo 

 Esôfago 

 Estômago 

 Intestino delgado 

 Intestino Grosso 

 Ânus e reto 

- Aparelho urinário 

 Rins 



 Ureteres 

 Bexiga 

 Uretra 

- Tópicos em oftalmologia 

 Aspectos cirúrgicos das pálpebras e conjuntivas 

 Aspectos cirúrgicos da córnea 

 Catarata 

 Glaucoma 

- Ortopedia 

 Conceito e classificação das fraturas 

 Análise da locomoção e exame ortopédico 

 Tratamento das fraturas 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

Douglas Slatter, Manual de Cirurgia de Pequenos Animais. Segunda edição, Editora 

Manole. 

M. Joseph Bojrab, Técnicas Atuais em Cirurgia de Pequenos Animais. Terceira Edição, 

Editora Roca. 

Hélio Pereira de Magalhães, Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental, Primeira Edição, 

Editora Sarvier. 

Theresa Welch Fossum, Small Animal Surgery, Primeira Edição, Mosby-Year Book. 

Douglas Slatter, Fundamentals of Veterinary Ophthalmology, Segunda Edição, W.B. 

Saunders. 

M. Joseph Bojrab, Disease Mechanisms in Small Animal Surgery, Segunda Edição, Lea & 

Febiger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS 

 

1. Enfermidades metabólicas e nutricionais de ruminantes; 

2. Semiologia e desordens do sistema digestivo dos equideos e ruminantes; 

3. Semiologia e desordens do aparelho respiratório de monogástricos e ruminantes; 

4. Enfermidades do aparelho locomotor de monogástricos e ruminantes; 

5. Semiologia e enfermidades da glândula mamária; 

6. Enfermidades do sistema nervoso de equideos e ruminantes; 

7. Enfermidades infecciosas e parasitárias de equideos e ruminantes. 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

 

HOWARD & SMITH. Current veterinary terrapy 4 food animal practice. Saunders. 

SMITH, Bradford P. Large animal medicine. Mosby. 1997. 

ROBINSON, N. Edward. Current therapy in equine medicine. Philadelphia, Estados 

Unidos : Saunders, 1997. 800p. 

ROSENBERGER, Gustav. Enfermidades de los bovinos. Buenos Aires, Argentina : 

Hemisfério Sur, 1988. 577p. 

BLOOD, D. C. RADOSTITS, O. M. Clínica Veterinária. Rio de Janeiro : Guanabara 

Koogan, 1991. 1263p. 

ROSENBERGER, Gustav. Exame clínico dos bovinos. 2.ed. Rio de Janeiro : Guanabara, 

1990-1993. 419p. 

REBHUN, William C. Diseases of dairy cattle. Baltimore, Estados Unidos : Williams & 

Wilkins, 1995. 529p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

 

 

1. Princípios físicos da formação dos raios-X e da imagem radiográfica; 

2. Contenção e posicionamento do paciente veterinário;  

3. Anatomia topográfica dos animais domésticos; 

4. Técnicas e projeções radiográficas, nomenclatura radiológica; 

5. Processo de revelação (agentes reveladores) 

6. Principais técnicas radiográficas contrastadas em medicina veterinária; 

7. Exploração e interpretação radiográfica dos ossos e articulações de cães e gatos; 

8. Exploração e interpretação radiográfica dos ossos e articulações de equinos e 

bovinos; 

9. Exploração e interpretação radiográfica do sistema digestório dos animais 

domésticos; 

10. Exploração e interpretação radiográfica do sistema urogenital dos animais 

domésticos; 

11. Exploração e interpretação radiográfica do sistema cardiorrespiratório; 

12. Introdução à ultrassonografia veterinária: princípios físicos do ultrassom e formação 

da imagem ultrassonográfica, e suas principais indicações para o diagnóstico das 

alterações abdominais em cães. 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

 

CARVALHO, C. F. Ultra-sonografia em pequenos animais, Roca, 2004, 384p. 

 

KEALY, J. K, McALLISTER, H. Radiologia e ultra-sonografia do cão e do gato, 3.ed. 

Manole, 2005, 528p.  

 

KEALY, J. K, McALLISTER, H. GRAHAM, J.P. Diagnostic radiology and 

ultrasonography of the dog and cat, Saunders Elsevier, 2011, 580p. 

 

NYLAND, T. G., MATTOON J. S. Ultra-som diagnóstico em pequenos animais, 2.ed. 

Roca, 2005, 469p. 

 

O’BRIEN, T. R. Radiologia de Equinos, 1ed., Roca, São Paulo, 2007, 256p. 

 

PENNINCK, D., d’ANJOU, M-A. Atlas de ultrassonografia de pequenos animais, 

Guanabara Koogan, 2011, 513p. 

 

 THRALL, D.E. Manual de diagnóstico radiológico veterinário, 4ª ed. Saunders Elsevier, 

2007, 758 

 

 



ANEXO II 

AVALIAÇÃO CURRICULAR 
 
NOME DO(A) CANDIDATO(A): ____________________________________________ 

ÁREA:___________________________________________________________________ 

 
ITEM NOTA FATOR TOTAL 

1- CURRICULUM 0,5   

1.1 – Apresentação  0,25  

1.3 – Organização  0,25  
    
2 - GRADUAÇÃO 1,0   

2.1 – Nota nas Disciplinas Afins  1,0  
    
3 – MONITORIA 1,0   

3.1 – Na Área  0,75  

3.2 – Área Correlatas  0,25  

4 – ESTÁGIOS 1,0   

4.1 – Estágios na Área  0,75  

4.2 – Estágios em Áreas Correlatas  0,25  
    
5 - INICIAÇÃO CIENTÍFICA 1,0   

5.1 – Na Área  0,75  

5.2 – Áreas Correlatas  0,25  
    
6 – PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS 1,0   

6.1 – Ouvinte  0,25  

6.2 – Apresentação de Trabalho  0,75  
    

7 – CURSOS 1,0   

7.1 – Na Área  0,75  

7.2 – Áreas Correlatas  0,25  
    
8 – TRABALHOS PUBLICADOS 1,0   

8.1 – Resumos de Congresso  0,25  

8.2 – Periódicos   0,75  
    
9 – CONHECIMENTO EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 1,0   

9.1 – Leitura   0,25  

9.2 – Conversação e escrita  0,75  
    
10 – ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 1,0 1,0  

11 – REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 0,5 0,5  
    

TOTAL GERAL 10,00 10,00  

 

 

 


