
 

 
 

PROJETOS DE EXTENSÃO VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE 

VETERINÁRIA DA UNIVIÇOSA  

GRUPO DE ESTUDOS EM ANIMAIS SILVESTRES E EXÓTICOS – GEAS 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DO CURSO 

DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVIÇOSA 

 

A COORDENAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVIÇOSA, EM 

EXERCÍCIO, no uso das suas atribuições legais, torna público o presente Edital para a 

abertura de inscrições para o processo seletivo de estudantes de graduação do curso de 

Medicina Veterinária da Univiçosa, para acompanhamento do projeto “Grupo de 

Estudos em Animais Silvestres e Exóticos - GEAS” para o período 27/08/2018 a 

07/12/2018. 

Estudantes selecionados irão participar do atendimento clínico, das espécies de 

interesse, na rotina hospitalar e acompanhar os casos clínicos, além de participar de 

discussões dos casos com a professora coordenadora.  

 

1. Período de inscrição 

De 13 de agosto de 2018 até dia 22 de agosto de 2018 as 17 h 00 min. 

 

2. Local e horários 

Recepção do Hospital Veterinário da Unidade 1 da Univiçosa.  

Horário de funcionamento: de 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00. 

 

3. Número de vagas. 

Serão selecionados até 12 estudantes regularmente matriculados no curso de Medicina 

Veterinária da Univiçosa. 

 

4. Requisitos para inscrição 

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

qualquer período do curso. 

b) Disponibilidade de, no mínimo, 4 horas semanais, sendo que 2 horas devem coincidir 

com ao menos um dos horário das consultas, descritos a seguir: 

 Segunda feira de 15 h as 17 h 

 Sexta feira de 10 h as 12 h 

c) Ter disponibilidade de, quando necessário, participar da escala de finais de semanas 

e feriados. 



d) Entregar no local de inscrição (item 2), no prazo estabelecido no item 1, o formulário 

de inscrição preenchido e assinado, juntamente com o termo de compromisso 

preenchido e assinado (disponíveis no site da Univiçosa) e o histórico escolar.  

 

5. Documentos exigidos 

a) Ficha de inscrição preenchida e assinada. 

b) Termo de compromisso preenchido e assinado. 

c) Cópia do histórico escolar. 

 

6. Processo seletivo 

Os critérios de seleção de estudantes estão descritos abaixo: 

6.1 Inicialmente será avaliado o cumprimento dos requisitos descritos no item 4, o não 

cumprimento de um ou mais requisitos implica em eliminação imediata. 

6.2 O processo seletivo de estudantes que cumpram os requisitos se dará através de 

entrevistas conduzidas pela coordenadora do projeto. As entrevistas serão 

realizadas no dia 24/08/2018 a partir das 10 h. A comunicação dos horários das 

entrevistas será feita através de documento impresso anexado no painel na entrada 

do Hospital Veterinário, as 14 horas do dia 23/08/2018 (clínica de pequenos) e 

também será divulgada nas redes sociais do GEAS UNIVIÇOSA. 

6.3 O histórico escolar será utilizado como critério de desempate da seguinte forma: o 

(a) estudante que tiver cursado maior carga horária do curso de Medicina 

Veterinária será selecionado. Em caso de empate nesse quesito se selecionará o (a) 

estudante que já cursou a disciplina VET 259 (Animais Silvestres), em seguida VET 

287 (Criação e exploração de espécies não convencionais) e em seguida VET 240 

(Clínica de pequenos animais I) e VET 244 (Clínica de pequenos animais II). 

 

7. Aprovados 

Serão considerados aprovados estudantes que, no final das etapas de avaliação, 

cumpram todos os requisitos e alcancem no mínimo 70% de aproveitamento nas etapas 

de avaliação. As vagas serão preenchidas de acordo com sua classificação, dessa forma, 

estudantes aprovados que ultrapassem o limite de vagas, podem permanecer em espera e 

ser convocados, no próximos dois meses a partir da data de início do projeto no 

semestre letivo 2018 / II. 

 

8. Divulgação dos aprovados 

A lista de aprovados será anexada ao quadro de avisos do Hospital Veterinário, 

divulgada por email e redes sociais do GEAS UNIVIÇOSA, até o dia 25/08/2018. 

 

9. Informações adicionais 

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

justificativa, uma vez extrapolado esse limite, o estudante será desligado do projeto 

por excesso de faltas e não terá direito a certificado; 

 O selecionado deverá participar das reuniões gerais do grupo de estudos, quando 

convocadas. 



 Durante os atendimentos clínicos os estudantes devem usar roupas e sapatos 

brancos e jaleco ou pijama cirúrgico. Além disso, os que possuem, devem trazer 

estetoscópio e luvas. 

 Os estudantes receberão textos para estudo e discussão, direcionada pela 

coordenadora, será exigida a leitura desse material antes das discussões. 

 Todos os estudantes deverão apresentar ao fim do semestre, um caso clínico em uma 

reunião geral do GEAS Uni, como exigência para obtenção do certificado. 

 O não cumprimento do estabelecido no Edital implicará em desligamento do 

estudante, com perda de certificado de participação no projeto. 

 

 

 

Viçosa, 10 de agosto de 2018. 

 

 

 

 


