
 

Edital 01/2022  

  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA  

VETERINÁRIA  

  

(LATO SENSU) – Ano 2022  

  

O Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILEÃO), por intermédio do Curso de 

Medicina Veterinária, realizará seleção para o programa de pós-graduação lato sensu 

denominado de Programa de Residência em Medicina Veterinária (PRMV), para o ano 

de 2022. O Programa de Residência segue a as diretrizes das Resoluções do Conselho 

Federal de Medicina Veterinária nº 1.076, de 11 de dezembro de 2014 e Nº 1.094, de 

21 de outubro de 2015.  As inscrições poderão ser realizadas entre 22 de agosto a 02 

de setembro de 2022.  

  

1. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROGRAMA  

1.1 O Programa de Residência em Medicina Veterinária (PRMV) é uma modalidade 

de ensino de Pós-Graduação lato sensu, em sistema presencial integral, 

caracterizado por ensino em serviço.    

1.2 O Programa de Residência em Medicina Veterinária (PRMV) será desenvolvido 

no Hospital veterinário Unileão.  

1.3 O Programa terá o total 4.680 (quatro mil, seiscentos e oitenta) horas, distribuídas 

em 2.340 (duas mil, trezentos e quarenta) horas em MVR1 e 2.340 (duas mil, 

trezentos e quarenta) horas em MVR2, com período de 30 (trinta) dias de férias 

anuais, sob a orientação técnica de preceptores do curso de Medicina Veterinária da 

Unileão. 

1.4 O programa tem duração de 02 (dois) anos e carga horária de 60 horas/semanais,  

1.5 A aprovação em MVR1 é considerada pré-requisito obrigatório para o MVR2.  

1.6 O Programa contemplará 90% das atividades em treinamento prático e 10% a 

ser executado de forma teórica com discussões de casos clínicos, seminários, entre 

outras atividades.   

1.7 Poderão se submeter ao processo seletivo do Programa de Residência em 

Medicina Veterinária, os Médicos Veterinários portadores de Diploma ou de 

Certificado de conclusão do curso de graduação, com até 3 (três) anos de formado 

e alunos portadores de atestado de estarem concluindo este Curso antes da data 

fixada para matrícula, obtidos em instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação – MEC.   

1.8 O Médico Veterinário Residente (MVR) deverá executar um mínimo de 60 

(sessenta) horas semanais de serviço, inclusas as atividades em atendimento 

continuado, com intervalo diário para almoço, estipulado pelo orientador/preceptor, 

de acordo com a rotina vigente.   

1.9 Todos os residentes aprovados receberão bolsa mensal no valor de R$3.300,00 

(três mil e trezentos reais), paga pelo Centro Universitário Dr. Leão Sampaio 

(Unileão), desde que este cumpra as exigências do Programa, descritas no 



 

Regulamento Interno do Programa de Residência em Medicina Veterinária da 

Unileão.  

1.10 Em caso de desistência, desligamento ou abandono do Programa pelo 

Residência, sua vaga poderá ser preenchida, observando rigorosamente a 

classificação na seleção.  

  

2. DAS VAGAS E PÚBLICO-ALVO  

2.1 São condições básicas e indispensáveis para a participação no processo seletivo 

do Programa de Residência em Medicina Veterinária:  

2.1.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro com visto permanente; 

2.1.2 Ser portador de diploma de graduação, em curso de nível superior de 

duração plena, na área específica de Medicina Veterinária, fornecido por 

instituição reconhecida pelo MEC;  

2.1.3 Não ter vínculo empregatício a partir da matrícula no Programa;  

2.1.3.1 O candidato aprovado no Processo Seletivo, no ato da matrícula, deverá 

declarar que não possui vínculo empregatício sob pena de exclusão do 

certame.  

2.1.4 O aprimorando deverá se dedicar única e exclusivamente ao Programa.  

2.3. Cada candidato poderá se inscrever em apenas uma área de concentração, 

quais sejam:  

• Clínica Médica de Pequenos Animais - 2 vagas;  

• Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais - 1 vaga;  

• Anestesia de Pequenos Animais – 1 vaga 

• Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais - 1 vaga;  

• Patologia clínica – 1 vaga 

  

3. DA INSCRIÇÃO  

3.1 As inscrições para o processo seletivo serão gratuitas e realizadas por meio do 

preenchimento de um formulário  do google forms 

https://forms.gle/9HrhHHrgtSHv9m1j9.  

3.2 Dúvidas poderão ser esclarecidas via e-mail  

residenciaveterinaria@leaosampaio.edu.br  

3.3 A inscrição deverá ser realizada a partir das 12h01 do dia 22 de agosto até às 

23h59 do dia 02 de setembro de 2022. No ato da inscrição deverão ser preenchidos 

os dados cadastrais e anexados cópias dos documentos listados a seguir, em 

arquivo PDF e, identificados com as letras e títulos abaixo:  

  

a) Formulário de inscrição - formulário devidamente preenchido (item 3.1);   

b) Diploma - Cópia do Diploma de Médico Veterinário ou Certificado de Conclusão 

do curso de Medicina Veterinária com a data prevista da colação de grau ou 

Declaração de Provável Formando, em Instituição de ensino reconhecida pelo 

MEC. A data prevista para conclusão do curso deverá ocorrer antes do período 

estabelecido para matrícula neste Programa. Se estrangeiro, diploma 

https://forms.gle/9HrhHHrgtSHv9m1j9


 

reconhecido em consonância com a legislação brasileira em vigor. Não serão 

aceitos protocolos de solicitação de reconhecimento que estejam em tramitação;  

c) Histórico Escolar - Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação em  

Medicina Veterinária;  

d) Documentos pessoais - Cópia da cédula de identidade, Cópia do CPF, cópia 

do Título de Eleitor, comprovante de quitação eleitoral e cópia do 

comprovante de residência. Sendo estrangeiro, cédula de identidade de 

estrangeiro (RNE), CPF, passaporte com visto permanente ou temporário e 

comprovante de proficiência em língua portuguesa;  

e) Comprovante de quitação com as obrigações militares - quando do sexo 

masculino;  

OBS: os documentos solicitados deverão ser anexados  durante o preenchimento 

do formulário (item 3.1) 

3.4 A inscrição será efetivada somente após a verificação da documentação enviada, 

conforme consta neste edital.  

3.5 A lista dos inscritos deferidos e indeferidos será divulgada no site, em 

https://unileao.edu.br/ no dia  06 de setembro de 2022. 

3.6 Serão aceitas somente inscrições com a documentação entregue pelo formulário 

(item 3.1) 

3.7 As inscrições com documentação incompleta ou enviadas fora do prazo 

determinado serão automaticamente indeferidas.   

3.8 Será dada acessibilidade aos candidatos portadores de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, mediante especificação da necessidade, informada na ficha de 

inscrição e apresentação de laudo médico comprovando a deficiência. O candidato 

portador de deficiência participará do processo seletivo juntamente com os demais 

candidatos em igualdade de condições, no que se refere ao conteúdo programático 

e avaliação de todas as etapas de seleção, bem como horário e local/forma de 

aplicação das provas.  

3.9 O preenchimento correto da ficha de inscrição e demais documentos será de total 

responsabilidade do candidato.  

3.10 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar e conferir os dados, 

prazos e datas previstas neste edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de 

desconhecimento.  

3.11 O candidato terá direito a concorrer somente à área indicada na ficha de 

inscrição, não sendo permitido remanejamento de área ao término do período da 

mesma.  

3.12 A declaração falsa ou dados incorretos constantes no Formulário de Inscrição, 

bem como a apresentação de documentos falsos, implicará o cancelamento da 

inscrição e anulação de todos os atos decorrentes desta, em qualquer época.  

  

4. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS   

4.1 A comissão de seleção será formada por médicos(as) veterinários(as) e/ou 

docentes pertencentes ao Curso de Medicina Veterinária do Unileão.  

https://unileao.edu.br/


 

4.2 A Comissão conduzirá todo o exame de seleção e será responsável pela análise 

das solicitações de inscrição no Processo Seletivo, pela elaboração, aplicação e 

correção da prova de conhecimentos específicos, pela arguição dos candidatos, 

análise do Currículo e publicação dos resultados e por qualquer outra análise ou 

processo a ser respondido durante o Processo Seletivo.  

4.3 A seleção dos candidatos constará de 3 (três) etapas:  

a) Prova Teórica de Conhecimentos Específicos (caráter eliminatório e 

classificatório) – PESO 2, no dia 10 de setembro de 2022 às 9h00min até 

12h00min, na sala de aula do Hospital Veterinário Unileão (salas H01 e H02). 

b) Entrevista e Arguição Oral (classificatório) - PESO 2, no dia 19 de setembro de 

2022, de 14:00 às 18:00.  

c) Prova de Análise de título (classificatório) - PESO 1;  

4.4 A Prova Teórica de Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório e  

classificatório, será composta por 30 questões objetivas, com o valor máximo total 

de 10,0 (dez pontos) e peso 2, com duração de até 3:00 h (três horas).  

4.4.1 Será atribuída nota ZERO à questão da Prova Teórica que não corresponder 

ao gabarito oficial ou que contiver emenda, rasura, nenhuma ou mais de uma 

resposta assinalada.  

4.5 O candidato que não acertar 50% das questões objetivas, ou seja, obter a nota 

mínima de 5,0 (cinco) pontos será eliminado do certame. 

4.6 A prova será realizada em formato PRESENCIAL, NO HOSPITAL 

VETERINÁRIO  UNILEÃO. O início da prova será às 9h00min e, após esse horário, 

não será permitido a entrada de candidatos no ambiente.  

4.6.1 O candidato deverá comparecer ao endereço designado para a prova com 

antecedência de 20 (vinte) minutos do horário previsto para o início, munido de 

documento oficial e original de identidade contendo fotografia.  

4.6.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento oficial 

de identidade, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento 

que comprove o registro do fato em órgão policial, expedido no máximo há 30 

(trinta) dias.  

4.6.3 Não haverá segunda chamada para a prova e o não comparecimento 

implicará na eliminação automática do candidato.   

4.6.4 É vedado ao candidato prestar a prova fora da data e horário 

predeterminado, e não será permitida a sua entrada na sala após o início do 

certame.  

4.6.6 O candidato deverá responder a prova escrita utilizando apenas caneta 

esferográfica azul ou preta.  

4.6.8 É de responsabilidade do candidato o comparecimento no dia e local das 

provas para a participação e realização das etapas de avaliação.  

4.7 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:   

a) chegar para a realização da prova após o seu início;   

b) desrespeitar membro da equipe de fiscalização ou perturbar a ordem e a 

tranquilidade necessária à realização da prova;   



 

4.8 Para Entrevista e Arguição Oral será convocado, com base na nota da prova 

teórica de conhecimentos específicos, número de candidatos, que não ultrapasse 

cinco vezes aquele das vagas oferecidas, e que tenha obtido nota mínima igual ou 

superior a 5,0 (cinco) pontos na prova de conhecimentos específicos.   

4.9 A Entrevista e Arguição Oral, de caráter classificatório, será realizada de forma 

individual com os candidatos selecionados, e contará com a presença de no mínimo 

3 (três) membros da Comissão de Seleção. O candidato será entrevistado sob os 

aspectos profissionais do médico veterinário. Como parte de sua avaliação será 

realizada uma arguição oral sobre um caso Clínico dentro do conteúdo programático 

da área que o candidato está concorrendo a seleção. A nota será atribuída conforme 

descrito no Anexo I. Terá o valor máximo de 10,0 (dez) pontos e peso 2.  

4.9.1 A Entrevista e Arguição Oral será realizada de forma presencial nos 

ambientes do hospital veterinário da Unileão.   

4.9.2 A lista dos candidatos com respectivos horários e locais de entrevista será 

divulgada no site no dia 13 de setembro.  

4.9.3 O não comparecimento ou atraso para esta etapa desclassificará o 

candidato.  

4.10 A Prova de título, de caráter classificatório, ocorrerá de acordo com os itens 

de avaliação do Anexo II e respectiva pontuação do candidato, e terá o valor 

máximo de 10,0 (dez pontos) e peso 1.  O candidato deve entregar a planilha de 

pontuação da prova de título (anexo II), devidamente preenchida, comprovada e 

encadernada, antes de começar a entrevista e arguição oral.  

 

4.10.1 A não entrega dos comprovantes do item anterior, no dia da Entrevista e 

Arguição Oral, implicará na não pontuação na Prova de Título.  

  

5 - DA PONTUAÇÃO, CRITÉRIOS DE DESEMPATE E CLASSIFICAÇÃO  

  

5.1. Prova Teórica de Conhecimentos Específicos   

5.1.1 Os 5 primeiros candidato, de cada área, que obtiverem nota igual ou superior 

a 5,0 (cinco) serão considerados aprovados na prova escrita e estarão aptos a 

realizar a Entrevista e Arguição Oral.  

5.2. Entrevista e Arguição Oral   

5.2.1. A esta etapa poderá ser atribuída nota de 0 a 10.  

5.2.2 Poderá conter perguntas relacionadas às condutas profissionais e de 

discussão de casos clínicos conforme conteúdo programático.  

5.3 Prova de Título   

5.3.1. Poderá ser atribuído nota de 0 a 10 conforme Anexo II. 

 

5.4 A nota final será determinada pela média ponderada das notas obtidas na Prova 

Teórica de Conhecimentos Específicos, Entrevista e Arguição Oral e Prova de Título, 

respeitando os pesos determinados para cada uma.  



 

5.5. Os candidatos que obtiverem nota média igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos 

serão considerados aprovados, porém serão selecionados apenas aqueles com 

maiores médias de acordo com o número de vagas disponíveis para cada área.  

5.6 Em caso de empate na pontuação final, terá preferência para efeito de 

classificação, sucessivamente, o candidato:  

a) que obtiver maior pontuação na Prova Teórica de Conhecimentos Específicos;  

b) que obtiver maior pontuação na Entrevista e Arguição Oral;  

d) que obtiver maior pontuação na Prova de Título.  

5.7 O candidato que faltar na data e local das Provas, ou faltar a uma delas será 

eliminado do processo seletivo, não tendo direito legal de recorrer.  

 5.8  O  resultado  da  seleção  será  disponibilizado  no  site  

(unileão.edu.br) a partir do dia 21 de setembro de 2022.  

  

6. DOS RECURSOS  

6.1 Dos resultados preliminares do Processo Seletivo caberá recurso pelos 

candidatos, a serem enviados para o e-mail 

residenciaveterinaria@leaosampaio.edu.br, com o título “Recurso Edital de 

Residência em Medicina Veterinária” no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cabendo 

igual período para análise dos mesmos pela Comissão de Seleção.  

6.2 O recurso deverá ser individual, de forma escrita, devidamente fundamentado e 

conter a indicação clara e concisa da solicitação do candidato.  

6.3 Será indeferido o pedido de recurso não fundamentado ou apresentado fora do 

prazo.  

6.4  É vedado ao candidato o acesso às provas dos candidatos concorrentes.  

  

7. DA MATRÍCULA  

7.1 A matrícula será realizada no Hospital veterinário localizado no campus Lagoa 

Seca, no período de 26 a 27 de setembro de 2022.  

7.2 Os candidatos selecionados de acordo com as vagas existentes deverão 

entregar na Secretaria Acadêmica, os seguintes documentos:  

a)  01 cópia do RG;  

b) Sendo estrangeiro, cópia da cédula de identidade de estrangeiro (RNE), 

passaporte com visto permanente ou temporário e comprovante de proficiência 

em língua portuguesa;  

c)  01 cópia do CPF;  

d) 01 cópia do Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com a Justiça  

Eleitoral;  

e) 01 cópia do Documento Militar (para matriculados do sexo masculino);  

f) 01 cópia da Certidão de Nascimento/casamento;  

g) 01 cópia do Histórico Escolar do curso de graduação em Medicina Veterinária;  

h) 01 cópia do Diploma de Médico Veterinário ou Certificado de Conclusão de  

Curso com a data da colação de grau;  

i) 01 cópia do Registro no CRMV ou comprovante da tramitação da inscrição;  

https://to.catolica.edu.br/portal/curso/programa-de-aprimoramento-em-medicina-veterinaria/


 

j) Para o candidato estrangeiro, será obrigatória a apresentação de diploma 

revalidado por Instituição de Ensino Brasileira e registro no respectivo CRMV. 

k) 01 foto 3x4.  

 

 

7.3 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, exceto em caso de 

tramitação da inscrição do CRMV.  

7.4 O documento definitivo de inscrição no CRMV deverá ser entregue no máximo 

até 15 dias, para aqueles que ainda não o tem.  

7.5 Na ausência de quaisquer documentos acima citados o candidato perderá o 

direito à matrícula.  

7.6 O candidato que não atender à convocação no prazo determinado para matrícula 

perderá o direito à formalização da mesma e será considerado desistente da vaga a 

que fez jus, permitindo a convocação de candidatos habilitados na mesma área, 

observada, rigorosamente a ordem de classificação.  

7.7 Havendo vagas, em caso de desistência ou abandono do programa de 

residência, poderão ser convocados candidatos remanescentes observando-se 

rigorosamente a classificação na área em questão, em tempo não superior a 60 dias 

do início do programa.  

7.8 Após formalizada a matrícula, o candidato será encaminhado e orientado ao setor 

de recursos Humanos, para formalização do recebimento da bolsa.  

  

8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1 O Programa será realizado em tempo integral com dedicação exclusiva, não 

podendo o residente desenvolver outras atividades profissionais remuneradas no 

decorrer do período de realização do Programa.  

8.2 O candidato matriculado que, por qualquer motivo, não se apresentar no primeiro 

dia do curso e não manifestar em até 72 horas seu interesse de continuidade no 

curso, terá a matrícula cancelada e perderá o direito a cursar o Programa. Para 

assumir essa vaga será convocado o próximo candidato da lista de habilitado, 

observada a ordem classificatória da respectiva área de concentração.  

8.3 Motivará a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, 

a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas no Edital ou outras 

infrações relativas ao Processo Seletivo, aos comunicados, às Instruções ao 

Candidato ou às instruções constantes das provas, bem como o tratamento incorreto 

e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.  

8.4 Não serão fornecidos atestados ou certificados relativos à classificação ou 

pontuação.   

8.5 A Unileão se exime das despesas decorrentes de viagens e estadias dos 

candidatos para comparecimento em quaisquer das fases deste Processo Seletivo, 

bem como problemas ocorridos em função ao acesso à Internet ao longo do 

Processo Seletivo.  



 

8.6 Ao Médico Veterinário que concluir com êxito o programa segundo as normas 

estabelecidas, será conferida certificação em consonância com o Regulamento do 

Programa.   

8.7 Todos os horários citados neste Edital referem-se à hora oficial de Brasília.  

8.8 A validade deste Processo Seletivo se esgotará em dois anos após sua 

aplicação.  

8.9 Os casos omissos no Edital e situações não previstas serão resolvidos pela 

Coordenação do Programa e pela Reitoria do Unileão, no que a cada um couber. 

 

 

 

9. COMISSÃO DE SELEÇÃO   

 

Profa. Dr. Weibson Paz Pinheiro André (Presidente)  

Prof. Dra. Juliana Lopes Almeida (Vice-Presidente)  

Prof. Dr. Antônio Cavalcante Mota Filho 

Prof. Me. Alan Greison Costa Macêdo 

Prof. Esp. Araceli Alves Dutra 

Prof. Esp. Edla Iris De Sousa Costa 

Prof. Esp. Francisco Renner Ferreira de Alcântara 

 

 

Juazeiro do Norte, 19 de agosto de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CRONOGRAMA   

Inscrições   22/08 a 02/09/2022  

Divulgação da lista de inscrições deferidas e 

indeferidas  

06/09/2022  

Prazo final para recurso para as inscrições indeferidas. 

Enviar os recursos para o e-mail: 

residenciaveterinaria@leaosampaio.edu.br 

07/09/2022  

Prova Teórica de Conhecimentos Específicos   10/09/2022 

9h00 min até 12h  

Divulgação dos selecionados para entrevista e arguição 

oral  

13/09/2022  

  

Prazo final para recurso para a prova Teórica de 

Conhecimentos Específicos (24 horas). 

Enviar os recursos para o e-mail: 

residenciaveterinaria@leaosampaio.edu.br 

14/09/2022  

 

Entrevista, arguição oral e entrega do currículo 

comprovado. 

19/09/2022  

14h00 min até 18h 

Divulgação Resultado Final 21/09/2022 

Matrícula  26 e 27/09/2022   

Início do Programa de Residência  03/10/2022  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

11. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

  

11.1 Área de concentração: CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS   

  

1. Transfusão sanguínea, desequilíbrio hidroeletrolítico e acidobásico em cães e 

gatos. 

2. Terapêutica clínica veterinária: antimicrobianos, anti-inflamatórios e 

antineoplásicos.  

3. Afecções do Sistema nervoso 

4. Afecções do sistema digestório 

5. Afecções do Sistema tegumentar 

6.  Afecções do sistema respiratório 

7.  Afecções do Sistema urinário  

8. Endocrinologia: Hipotireoidismo canino, hipertireoidismo felino, 

hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus e diabetes insipidus. 

9.  Oftalmopatias 

10.   Enfermidades Infecciosas e Parasitárias de pequenos animais 
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11.2 Área de concentração: CLÍNICA CIRÚRGICA DE PEQUENOS ANIMAIS  

 

1. Infecções cirúrgicas:  

a. Feridas em geral: manejo e tratamento.  

b. Fases da cicatrização.  

 

2. Distrofias cirúrgicas: 

 

a. Abscesso.  

b. Fleigmão  

c. Úlceras  

d. Gangrenas úmida/seca.  

e. Fístulas fisiológica/patológica.  

  

3. Ectopias e Paratopias: 

 

a. Eventração, Evisceração Hérnias em geral: inguinal, diafragmática, umbilical, 

perineal, escrotal, femoral.  

b. Conceito, tipos, diagnóstico e tratamento. 

  

4. Cirurgias do sistema Locomotor e neurológico: 

 

a. Conceitos gerais de fraturas.  

b. Consolidação e cicatrização óssea.  

c. Tipos de imobilização.  

d. Complicações osteossíntese.  

e. Fraturas de mandíbula, coxal, disjunção íleo-sacral, Trauma crânio encefálico, 

Artrites sépticas e assepticas, entorse, luxação.  

f. Luxações: de patela, coxo-femoral, ruptura de ligamento cruzado cranial.  

g. Doenças ortopédicas do desenvolvimento: Não-união do processo ancôneo, 

Osteocondrite Dissecante da cabeça do úmero, Necrose asséptica da cabeça fêmur, 

Displasia coxofemoral.  



 

h. Coluna: fraturas, luxações, doença do disco intervertebral, Síndrome da cauda 

equina, Síndrome de Schiff-Sherington e Síndrome de Wobbler (Espondilomiolopatia 

cervica-caudal). 

  

5. Cirurgias do sistema Digestório: 

 

a. Cavidade oral: Doença periodontal, Retenção de dentes decíduos, Fístula 

dentária, fenda palatina, lábio leporino, mucocele salivar. 

b. Esôfago: aspectos anatômicos, obstrução por corpo estranho, neoplasia 

esofágica, persistência de arco aórtico.  

c. Estômago: obstrução por corpo estranho, Síndrome dilatação / torção gástrica, 

neoplasia gástrica.  

d. Intestino: obstrução por corpo estranho, intussuscepção, íleo paralítico, 

megacólon, fecaloma, neoplasia intestinal.  

e. Reto: prolapso de reto, intussuscepção prolapsada, compactação retal e 

fistulização de glândulas adanais e atresia anal.  

  

6. Cirurgias do sistema urinário: 

 

a. Rins e ureter: cálculos, obstruções, hidronefrose, pielonefrite, gromerulonefrite, 

ureter ectópico. 

b. Bexiga e uretra: persistência divertículo vesico-uracal, cálculos, ruptura, 

obstruções. 

  

7. Cirurgias do sistema respiratório: 

 

a. Traqueia: ruptura / indicações p/ traqueo(s)tomia/ estenose/colapso.  

b. Trauma torácico: pneumotórax, hemotórax, quilotórax e piotórax, contusão 

pulmonar e fratura de costela.  

c. Hérnia diafragmática.  

d. Neoplasias. 

  

8. Cirurgias do sistema visual: 

 

a. Prolapso do Bulbo do olho.  

b. Pálpebra: entrópio, ectrópio, triquíase, distiquíase, cílio ectópico, calázio, 

hordéolo.  

c. Terceira pálpebra: hipertrofia glandular, eversão e inversão da cartilagem. d. 

Conjuntivites.  

e. Córnea: ceratites superficiais, úlcera de cornea e ceratoconjutivite seca.  

f. Íris: Uveítes e manifestações da síndrome úveo-dermatológica.  

g. Lente: luxações e subluxações anterior/posterior da lente, e Catarata. h. 

Glaucoma.  

  



 

9 - Cirurgias do sistema reprodutor.  

 

10. Conceitos de aplicação prática integrados à patologia clínica, ao diagnóstico por 

imagem e à anestesiologia veterinária. 
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11.3 Área de concentração: ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA 

 

1. Terminologia, vias de administração e escolha do agente e técnica anestésica 

2. Períodos Pré, Trans e Pós-Anestésico 

3. Medicação pré-anestésica 

4. Miorrelaxantes 

5. Anestesia locorregional 

6. Neuroleptoanalgesia e Anestesia dissociativa 

7. Estágios anestésicos e Monitoração transanestésica 

 8. Anestesia geral injetável e inalatória 

9. Emergências e complicações anestésicas 

10. Fisiopatologia e controle da dor 
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11.4 Área de concentração: CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA DE GRANDES 

ANIMAIS   

 

1. Terapêutica Clínica Geral:  

a. Equilíbrio ácido-básico e hidro-eletrolítico.  

b. Princípios gerais da fluidoterapia.  

c. Terapêutica hematológica (transfusões).  

d. Antimicrobianos.  

e. Antiinflamatórios esteróides e não-esteróides.  

f. Tipos de medicamentos, formas medicamentosas, vias de administração, receita.  

  



 

2. Neonatologia:  

a. Aspectos básicos do neonato.  

b. Septicemia Neonatal.  

c. Falha de transferencia de imunidade passiva.  

d. Isoeritrólise Neonatal.  

e. Pneumonia por Rhodococcus equi.  

f. Enterites Neonatais  

  

3. Dermatologia:  

a. Dermatopatias dos equinos.  

b. Fotossensibilização.  

c. Eczema facial dos ovinos.  

d. Dermatopatias dos Eqüinos, ruminantes e suínos  

  

4. Afecções do Sistema Urinário:  

a. Cistites e urolitíases em grandes animais  

  

5. Afecções do aparelho digestório:  

a. Aspectos anátomo-fisiológicos.  

b. Peritonites de Eqüino.  

c. Peritonites dos Bovinos  

d. abdômen agudo.  

e. Indigestões de ruminantes.  

f. Deslocamentos de abomaso  

g. Acidose e Alcalose Ruminais  

  

6. Afecções do Sistema Nervoso:  

a. Alterações Traumáticas do SNC.  

b. Síndrome Vestibular e Cerebelar.  

c. Encefalopatias, Polioencéfalomalácia e Leucoencefalomalácia.  

d. Incoordenação motora equina  

e. Exame neurológico grandes animais  

  

7. Afecções do Sistema Respiratório: a. Aspectos anátomo fisiológicos.  

a. Enfermidades da laringe e traquéia.  

b. Enfermidades caracterizadas por tosse e secreção nasal.  

Complexo Respiratório Bovino.  

Complexo Respiratório Suíno.  

Doença pulmonar obstrutiva crônica.  

Hemorragia Pulmonar induzida pelo exercício.  

Púrpura hemorrágica  

  

8. Doenças Metabólicas:  



 

Acetonemia da vaca leiteira.  

Rabdomiólise.  

Toxemia da prenhez em ovinos.  

Hipocalcemia.  

Hipomagnesemia.  

Hiperparatireoidismo Nutricional Secundário  

  

9. Ectopias e Paratopias (Hérnias, Eventração e Evisceração).  

  

10. Afecções Cirúrgicas da Pele e Subcutâneo:  

Lesões cutâneas granulomatosas.  

Feridas Traumáticas em Geral.  

Reparação de feridas  

  

11. Aparelho Locomotor de Grandes Animais: a. Ossos / Articulações.  

Músculos / Tendões.  

Nervos.  

Podologia  

 

12. Aparelho Digestório:  

Afecções de: Boca e Dentes/Esôfago/Estômago/Intestino.  

Laparotomia em grandes animais.  

DAE e DAD.  

Doenças dos pré estômagos em ruminantes.  

Enterotomias e enterectomias  

  

13. Aparelho Uro-genital:  

Castração  

Criptorquidismo  

Técnicas de rufião  

Uretrostomia e translocação de pênis   

Amputação peniana   

  

14. Bulbo do olho e Anexos:  

Afecções de: Pálpebra / Córnea / Úvea  

Enucleação   

Descorna   

  

15.  Afecções Cirúrgicas do Sistema Respiratório Superior  

 Trepanação   

 Laringoplastias   
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11.5 Área de concentração: PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA 

 

1. Coleta, transporte e envio de amostras biológicas. 

2. Hemograma de animais domésticos. 

3. Diagnóstico laboratorial das alterações da série vermelha do sangue. 

4. Diagnóstico laboratorial das alterações da série branca do sangue. 

5. Alterações quantitativas e qualitativas das células sanguíneas. 

6. Hemostasia veterinária. 

7. Exames parasitológicos de pele e pelo. 

8. Exame de urina e avaliação da função renal. 

9. Avaliação da função hepática e do trato biliar. 

10. Avaliação da função pancreática e muscular. 

11. Bioquímica clínica. 

12. Citologia, da coleta à interpretação. 



 

13. Avaliação citológica. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

1. BOWMAN, D. D. Parasitologia Veterinária de Georgis 8.ed. Barueri: Manole, 2006, 

422p. 

2. BUSH, B. M. Interpretação de resultados laboratoriais para clínicos de 

pequenos animais. São Paulo: Roca, 2004, 376p. 

3. CARVALHO, W. F. Técnicas médicas de hematologia e imuno-hematologia. 6.ed. 

Belo Horizonte: Coopmed. 1994, 340p. 

4. CHEW, D. J.; DIBARTOLA, S. P CHEW, D. J.; DIBARTOLA, S. P.; SCHENCK, P. A. 

Urologia e nefrologia do cão e do gato. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, 524p. 

5. COLES, E.H. Patologia Clínica Veterinária. 3.ed., Editora Manole. São Paulo, 1984. 

566p. 

6. COWELL, R. L. et al. Diagnóstico citológico e hematologia de cães e gatos. 3.ed. 

São Paulo: 

MedVet, 2009, 476p. 

7. JAIN, N. C. Essentials of Veterinary Hematology. Philadelphia : Lea & Febiger, 

1993. 417 p. 

8. KANEKO, J. J. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 5.ed. San Diego: 

Academic Press, 

1997. 

9. KELLY, W.R. Diagnóstico Clínico Veterinário. México : Compañia Editorial 

Continental S.A, 1976. 

444p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ANEXO I - PLANILHA DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA E ARGUIÇÃO ORAL 

 

Critérios Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 

1. Capacidade de argumentação em relação aos 

conteúdos programáticos 

– Discussão de caso clínico 

5  

2. Capacidade de argumentação e experiência prática 

em relação à área 

de concentração – Discussão de caso clínico 

2  

3. Expectativas profissionais em relação à formação 

em Medicina 

Veterinária 

2  

4. Apresentação e postura profissional 1  

TOTAL 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ANEXO II – PLANILHA DE PONTUAÇÃO - PROVA DE TÍTULO 

 

INDICADORES CRITÉRIOS Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

obtida 

ATIVIDADES 

ACADÊMICAS 

Participação em Programa Institucional 

ou Monitorias na área pretendida pelo 

candidato (0.5 

pontos por semestre letivo) 

2,5  

Participação em Programa Institucional 

de bolsas e Monitorias em área 

conelata/diferente da 

pretendida pelo candidato 0.1 pontos por 

semestre letivo. 

0,7  

Participação em congressos, 

seminários, jornadas e outros eventos 

acadêmicos, na área do Programa de 

Residência pretendido - 0.1 ponto por 

evento. 

 

0,5 

 

 

Participação em congressos, 

seminários, jornadas e outros eventos 

acadêmicos, em área correlata/diferente 

do Programa de Residência pretendido 

- 0.01 ponto por evento. 

0,1  

Participação em cursos de curta duração 

na área pretendida pelo candidato - 

0,1 ponto por somatório de 20h. 

 

0,5 

 

 

Participação em cursos de curta duração 

em área correlata/diferente da 

pretendida pelo candidato - 0.01 ponto 

por somatório de 20h. 

 

0,2 

 

 



 

Participação em projeto de pesquisa/ 

extensão/Ligas acadêmicas e Grupos 

de Estudo - 0.1 ponto por semestre de 

participação. 

0,5  

 SUBTOTAL  5,0  

PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA 

Apresentação de trabalhos em 

congressos, conferências, 

jornadas, relacionados a área de 

especialização do Programa de 

Residência no 

qual pretende o candidato - 0,1 ponto por 

trabalho apresentado. 

0,3  

Apresentação de trabalhos em 

congressos, conferências, jornadas, 

relacionados a área correlata/diferente 

do Programa de Residência no 

qual pretende o candidato - 0,05 ponto 

por trabalho apresentado. 

0,2  

Publicação de artigo/trabalho científico – 

0,60 ponto por publicação para 

Qualis A; 0,40 (Qualis B1- B2) e 0,20 (≤ 

Qualis B3). 

 

1,0  

Participação em resumos em anais de 

congressos – 0,05 pontos por resumo. 

0,5  

 SUBTOTAL  2,0  

ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS 

Experiência profissional após a 

graduação, na área do Programa de 

Residência no qual pretende o ingresso 

- 0.1 ponto por semestre de semestre 

Comprovado. 

0,9  

Experiência profissional após a 

graduação, em área correlata - 0.01 

ponto 

por semestre comprovada.  

0,1  

 SUBTOTAL  1,0  

 

OUTRAS 

ATIVIDADES 

 

Atividades compatíveis com estágios 

extracurriculares (não computados no 

histórico escolar de graduação) na área 

de especialização do Programa de 

Residência no qual pretende o ingresso 

- 0.5 pontos para cada somatória de 60 

 

1,0 

 



 

horas. 

Estágios extracurriculares (não 

computados no histórico escolar de 

graduação) em área correlata à área de 

especialização do Programa de 

Residência no qual pretende o ingresso 

- 0.05 pontos para cada somatória de 

120 horas. 

0,1  

Participação em organização de eventos 

científicos e/ou acadêmicos, na área 

de formação na qual pretende o 

candidato - 0.1 ponto por participação. 

 

0,4 

 

 

Participação em congressos, 

seminários, jornadas e outros eventos 

Acadêmicos APÓS A GRADUAÇÃO, na 

área de concentração do Programa 

de Residência no qual pretende o 

candidato - 0.1 ponto por participação. 

 

0,5  

 SUBTOTAL  2,0  

TOTAL DE 

PONTOS 

 10,0  

 


