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RESIDÊNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  
LATO SENSU 

 
 

O Diretor da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais faz saber 
que, no período de 15 a 24 de fevereiro de 2012, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos à Residência em 
Medicina Veterinária com início em março de 2012.  

 
I. Será oferecida 1 (uma) vaga  em Residência em Medicina Veterinária nível I  para 

a área de concentração  Patologia Clínica Veterinária : 
 

II. As provas de seleção para Residência em Medicina Veterinária nível I serão 
realizadas em duas etapas, sendo a primeira eliminatória, constando de prova 
escrita sobre conhecimentos básicos na área pretendida, no dia 27 de fevereiro 
de 2012, na sala 206 do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias, às 9 
horas. Cada candidato receberá um número de inscrição que identificará suas 
provas escritas, sendo vedado seu conhecimento pela Banca Examinadora. Para 
aprovação, o candidato deverá obter no mínimo 60% dos pontos na prova escrita. 
O resultado da prova escrita será divulgado no dia 28 de fevereiro 2012, na 
Secretaria do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias, até às 09 horas e 
somente os candidatos aprovados farão a segunda etapa. A segunda etapa do 
processo seletivo acontecerá no dia 29 de fevereiro de 2012, será classificatória e 
o candidato será avaliado através prova prática e exame do Curriculum vitae. Na 
prova prática serão avaliadas as habilidades técnicas na área pretendida (100%). 
O exame de currículo avaliará a formação acadêmica (50%) e a experiência 
profissional (50%). O horário e o local da segunda etapa serão afixados no quadro 
de avisos do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias, logo após 
divulgação do resultado da primeira etapa. A seleção será feita pela Banca 
Examinadora composta por três professores da área de concentração. Cada 
avaliação será pontuada de 0 a 100 e terá peso igual.  
 

 
III. A inscrição para Residência em Medicina Veterinária nível I só poderá ser feita 

na secretaria do Colegiado de Pós-graduação, no horário de 08:30 às 11:30, até  
24 de fevereiro de 2012, mediante a apresentação da seguinte documentação:  (a) 
formulário de inscrição devidamente preenchido, disponível no endereço 
http://www.vet.ufmg.br/ensino_posgraduacao/documentos/5_2011051308311
3/residencia; (b) cópias do diploma de graduação expedido por estabelecimento 
oficial ou oficialmente reconhecido, ou de outro documento que comprove estar o 
candidato em condições de concluir o curso de graduação até o término do 
período para registro acadêmico no curso de pós-graduação, ficando tal registro 
condicionado à prova de conclusão da graduação (c) cópias dos seguintes 
documentos pessoais: CPF, CIC, título de eleitor com comprovantes da última 
eleição, certificado militar, certidão de nascimento, certidão de casamento e 
comprovante de endereço; (d) uma fotografia 3 x 4; (e) histórico escolar 
oficialmente emitido pela instituição na qual o candidato obteve sua graduação; (f) 
comprovante de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; se 
estrangeiro, apresentar passaporte, carteira de identidade estrangeira e cópia 



legível do visto de permanência no país e comprovar domínio instrumental da 
língua portuguesa (g) Apresentação de registro junto ao Conselho Regional de 
Medicina Veterinária ou comprovante da incrisção no Conselho (h) Curriculum 
vitae comprovado; (i) comprovante bancário de pagamento da inscrição no valor 
de R$50,00 (cinqüenta reais) a ser creditado em favor da FEP-MVZ - 
Coordenação da Clínica - Banco do Brasil - conta 900 946-9 agência 3610-2. Só 
serão deferidos os pedidos de inscrição que atendam às exigências deste edital.  
 

IV. Os conteúdos e a bibliografia para as provas escrita e prática estão relacionados 
ao final deste Edital e no endereço 
http://www.vet.ufmg.br/ensino_posgraduacao/processo_seletivo/5_20110513
083113e 
 

 
V. Os resultados serão divulgados até o dia 01 de março de 2012, apresentando a 

relação dos candidatos selecionados em ordem decrescente das notas obtidas, de 
acordo com o nível RMV I. 

 
VI. O candidato terá até 10 dias para entrar com recursos, a partir da data de 

divulgação do resultado do processo seletivo, que será afixado no quadro de 
avisos da Secretaria do Colegiado da Pós-Graduação e no endereço 
http://www.vet.ufmg.br.  Durante o período de recurso, o candidato terá acesso às 
suas provas/avaliações. 
 

VII. A matrícula dos candidatos aprovados na seleção nível I ou nível II será feita na 
Secretaria do Curso na Escola de Veterinária, Av. Presidente Antônio Carlos, 
6627, Campus da UFMG no dia 02 de março de 2012 de 9 às 12 horas e de 14 às 
16 horas. O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital 
deverá efetuar, exclusivamente pela internet, no dia 01/03/2012, o seu cadastro 
prévio, mediante o preenchimento de formulário disponível no site 
http://www.ufmg.br/drca. O DRCA tomará as providências para efetuar o Registro 
Acadêmico após o recebimento da documentação completa dos candidatos 
selecionados, na forma exigida (cópias legíveis e sem rasuras) e do 
preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio pelo candidato classificado. A 
documentação completa dos selecionados será enviada ao DRCA pela Secretaria 
do Curso no dia 02/03/2012. Candidatos estrangeiros deverão apresentar à 
Secretaria do Curso, até o último dia definido para a realização do cadastro 
prévio, o RNE, ou passaporte com Visto Permanente ou Visto Temporário de 
estudante válido, e documento que comprove filiação. O candidato que 
apresentou, no período de inscrição, documento comprobatório de estar em 
condições de concluir o curso de graduação antes do período para registro 
acadêmico no curso de pós-graduação, deverá entregar na Secretaria do 
Programa, até a data 01/03/2012 documento que comprove a conclusão do curso 
de graduação (cópia do diploma de graduação, expedido por estabelecimento 
oficial ou oficialmente reconhecido ou declaração de conclusão de curso em que 
conste a data da colação do grau). Não serão aceitas declarações com previsão 
de conclusão ou de colação. De acordo com o disposto no art. 39, § 2º, do 
Regimento Geral da UFMG, “cada aluno terá direito a um único registro 
acadêmico, correspondente a uma só vaga no curso em que foi admitido na 
UFMG”. Perderá automaticamente o direito à vaga e será considerado 
formalmente desistente o candidato classificado que não efetuar o Cadastro Prévio 

http://www.vet.ufmg.br/
http://www.ufmg.br/drca


na data fixada para a realização desse procedimento ou que não apresentar 
qualquer dos documentos solicitados neste Edital. O preenchimento de vaga(s) 
decorrente(s) destas situações será feito mediante convocação de outros 
candidatos aprovados, observada, rigorosamente, a ordem de classificação 
segundo a ordem decrescente de pontos obtidos no concurso, até a data limite 
para envio da documentação ao DRCA.  
 

VIII. A apuração dos resultados dos candidatos será feita pela soma das médias 
apuradas em cada avaliação. Os candidatos serão classificados na ordem 
decrescente das notas apuradas dentro do limite de vagas 

 
IX. As notas finais de cada avaliação serão apresentadas junto ao resultado final da 

seleção. 
 
 

X. Serão admitidos os candidatos aprovados até o limite de vagas oferecidas neste 
edital. 

 

XI. Como critério de desempate para os candidatos a Residência nível I será 
considerada a maior nota na prova de prática, na prova escrita e finalmente no 
Curriculum vitae.  

 

Conteúdo programático das provas escrita e prática  

Patologia Clínica Veterinária 
1) Hematologia (Eritrograma, Leucograma, Plaquetas), Hemostasia, Urinoanálise, Líquidos 
cavitários 
2) Bioquímica clínica (Função renal, Hepática, Pancreática) 
3) Parasitologia (Exame coproparasitológico, Raspado de pele) 
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Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2012. 
 

Prof. José Aurélio Garcia Bergmann 
 

Diretor da Escola de Veterinária da UFMG 


