
 
EDITAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO HCV-UFPEL POR ALUNOS DA UFPEL 

DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE CIVIL DE 2022 

 

Este edital é destinado para alunos do curso de medicina veterinária da UFPel que queiram 

acompanhar as atividades desenvolvidas no hospital de clínicas veterinárias durante o 

primeiro semestre civil do ano de 2022.  

 

1- INSCRIÇÕES E PERÍODO DE ATIVIDADES 

Período de inscrições: de 22/02/2022 à 02/03/2022 

Início das atividades: 07/03/2022 

 

2- LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

Exclusivamente pelo formulário online: https://forms.gle/TDbS92xK8JAZxKGq7 

 

3- REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

Estar regularmente matriculado no curso de medicina veterinária da UFPel e ter recebido duas 

doses da vacina contra COVID-19. 

 

4- NORMAS PARA ACOMPANHAMENTO E ÁREAS DISPONÍVEIS 

Serão selecionados 7 alunos por TURNO conforme vagas em cada área. Ou seja, cada aluno 

selecionado deve cumprir no mínimo 4 horas semanais na sua respectiva área.  

 

Anestesiologia: 1 Vaga (Necessário jaleco e Pijama cirúrgico) 

Clínica Cirúrgica de pequenos animais: 2  Vagas (Necessário jaleco e Pijama cirúrgico) 

Clínica Médica de Pequenos animais: 2 Vagas (Necessário jaleco) 

Laboratório de Imagem: 1 Vaga (Necessário jaleco) 

Laboratório de Patologia Clínica: 1 vaga (Necessário jaleco) 

*Podem ocorrer ajustes no número de vagas em caso de alteração de condições sanitárias. 

 

5- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

https://forms.gle/TDbS92xK8JAZxKGq7


 
Os critérios de seleção serão por disponibilidade de horários e semestres mais avançados. 

Os alunos interessados devem informar a área e ASSINALAR OS TURNOS DE INTERESSE. 

A escolha do turno será de forma a contemplar o maior número de candidatos, então, só 

assinalar turnos em que realmente esteja disponível. 

Cada aluno pode enviar MAIS DE UM FORMULÁRIO com ÁREAS DISTINTAS. Porém, será 

considerada a primeira área enviada e as demais serão apenas ofertadas à este aluno caso 

restem vagas. 

Caso restem vagas em turnos e áreas será ofertado aos selecionados e que possuem 

disponibilidade a opção de acompanhar mais de um turno e em mais de uma área. 

 

------------------------------------------------------ 

Prof. Dr. Martielo Ivan Gehrcke 

Diretor do Hospital de Clínicas Veterinárias 


