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EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE 

MEDICINA VETERINÁRIA 

 

  

1. Período de inscrição 

De 01 a 14 de março de 2021 

 

2. Local e horários da inscrição 

E-mail: magnalima@univicosa.com.br 

 

3. Requisitos para inscrição 

a) Estar regularmente matriculado no curso de Medicina Veterinária da Univiçosa. 

c) Disponibilidade de no mínimo 4 horas semanais seguidas; 

d) Participar das reuniões quinzenais do Grupo de Estudos de Caprinos e Ovinos 

(segunda-feira às 19h) 

e) Enviar por e-mail: magnalima@univicosa.com.br, no prazo acima estabelecido, o 

formulário de inscrição e o termo de compromisso disponível no site da Univiçosa, 

juntamente com o histórico escolar. 

 

4. Documentos exigidos 

a) Ficha de inscrição 

b) Termo de compromisso 

c) Uma justificativa porque você quer participar. 

 

5. Processo seletivo 



Será realizada a seleção baseado no currículo e justificativa. 

 

 

7. Divulgação dos aprovados 

A lista de aprovados será divulgada por meio de correio eletrônico após 24 horas do 

término das inscrições. 

 

8. Informações adicionais 

- Os participantes devem cumprir no mínimo 4 horas semanais 

- Os participantes devem manter frequência regular com no máximo duas faltas com 

justificativa, sendo possível o desligamento do mesmo do projeto caso exceda as faltas. 

- Os extensionistas devem estar vestindo macacão ou jaleco e botina ou galocha; 

-  É direito do aluno a discussão dos casos clínicos junto aos professores, bem como ser 

orientado e suas dúvidas, serem esclarecidas pelos professores orientadores. 

 

O não cumprimento dessas normas e o que foi estabelecido no Edital implicará em 

desligamento do aluno, com perda de certificado de participação do projeto.  

 

 Viçosa, 01 de março de 2021. 


