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ANEXO III 
 
Tabela de avaliação curricular dos Programas em Área profissional da Saúde: Medicina Veterinária  

 
Nome do Candidato:  _________________________________________________________________  
 
Número de Inscrição:  ________________________________________________________________  
 
 
 

 

 

Item Pontuação 
Na área do 

Programa**(100%) 
(preencher) 

Na área afim 
do 

Programa** 
50% 

(preencher) 

Fora da 
área do 

Programa** 
(10%) 

(preencher) 

Máximo 
por item 
(pontos) 

 

 A 

Artigos completos 
publicados ou aceitos para 
publicação em periódico 

(com Qualis) 

5 pontos por artigo 

  

    15 

 B 

Participação em projetos 
de ensino/ pesquisa/ 
extensão / monitoria 

voluntária 

0,5 ponto a cada 20h 

  

    15 

 C 
Bolsas (PET, IC, Extensão, 

Ensino) 
2,5 pontos por 

semestre   
    10 

 D 

Atividades 
extracurriculares que não 

estejam contempladas nos 
itens anteriores 

0,5 ponto a cada 40h 

  

    20 

 E 
Resumo publicado em 

evento científico 
1 ponto por 
publicação   

    15 

 F 
Cursos práticos e/ou 

teóricos 
1 ponto a cada 40h 

  
    20 

 G 
Ministrante de cursos 
teóricos ou práticos/ 

conferências/palestras 
0,5 ponto cada 

  
    3 

 H Língua estrangeira 
0,5 ponto por 

semestre /  
1,0 proficiência   

    2 

 

 
TOTAL DE PONTOS  100 

  
Obs.1: Documentos comprobatórios incompletos ou que não contenham a informação requerida na tabela 

acima, serão desconsiderados 
 
Obs.2: A nota do currículo será obtida por intermédio do seguinte cálculo: Nota do Currículo = (Total de 

Pontos/10) 
 
 
Assinatura do Candidato:  _____________________________________________________________  
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** Áreas afins para cada um dos Programas da Área Profissional de Medicina Veterinária 

 
 

 
 

Área de Concentração do Programa Áreas Afins 

ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA 
Clínica e cirurgia dos animais domésticos ou silvestres, 
farmacologia veterinária e fisiologia veterinária 

CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE 
COMPANHIA 

Clínica médica de animais de companhia e silvestres, diagnóstico 
por imagem, anestesiologia, emergência e cuidados intensivos, 
anatomia veterinária, fisiologia veterinária, patologia clínica. 

CLÍNICA MÉDICA EM ANIMAIS DE 
COMPANHIA 

Clínica e cirurgia de animais de companhia, doenças infecciosas e 
parasitárias, semiologia veterinária. 

CLÍNICA MÉDICA EM EQUINOS 
Clínica e cirurgia de grandes animais, doenças infecciosas e 

parasitárias. 

CLÍNICA MÉDICA EM RUMINANTES Clínica de equinos. 

IMAGENOLOGIA EM MEDICINA 
VETERINÁRIA 

Clínica e cirurgia veterinárias, patologia veterinária, patologia 
clínica, semiologia veterinaria, anatomia. 

DOENÇAS E ZOONOSES PARASITÁRIAS 
Parasitologia, terapêutica veterinária, imunologia veterinária, 

epidemiologia e ecologia, patologia especial veterinária, saúde 
pública, clínicas veterinária. 

MEDICINA DE ANIMAIS SILVESTRES 
Clínica e cirurgia de pequenos animais, anestesiologia veterinária, 

imagenologia veterinária, patologia veterinária, patologia clínica 
veterinária, ecologia e biologia de animais selvagens. 

INSPEÇÃO DE LEITE E DERIVADOS Veterinária preventiva e tecnologia de produtos de origem animal. 

SAUDE COLETIVA  
Doenças parasitárias, doenças infecciosas, saneamento, 

programas sanitários, epidemiologia e inspeção de produtos de 
origem animal. 

PATOLOGIA ANIMAL 
Anatomia, histologia, doenças infecciosas, medicina veterinária  

preventiva, clínica e cirurgia, ornitopatologia, inspeções de 
produtos de origem animal e medicina de animais silvestres. 

PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA Fisiologia animal, clínicas médica e cirúrgica. 

PET TERAPIA: ATIVIDADE, TERAPIA E 
EDUCAÇÃO ASSISTIDA POR ANIMAIS 

Clínica médica de cães, comportamento e adestramento de cães, 
psicologia canina, psicologia, educação e saúde humana. 


