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

DURANTE O SEGUNDO 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 segundo 

semestre civil do ano de 2022.  

O período de acompanhamento compreende as datas do calendário acadêmico oficial da 

UFPel. Ao final do período, aqueles que foram selecionados poderão continuar à acompanhar 

as atividades durante o período de férias. 

 

1- INSCRIÇÕES E PERÍODO DE ATIVIDADES 

Período de inscrições: de 20/07/2022 à 27/07/2022 

Início das atividades: 01/08/2022 

 

2- LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

Exclusivamente pelo formulário online: https://forms.gle/Nczb7NxSoKrxom8MA 

 

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 10 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: 2 Vagas (Necessário jaleco e Pijama cirúrgico completo) 

Clínica Cirúrgica de pequenos animais: 3  Vagas (Necessário jaleco e Pijama cirúrgico completo) 

Clínica Médica de Pequenos animais: 3 Vagas (Necessário jaleco) 

Laboratório de Imagem: 1 Vaga (Necessário jaleco) 

Laboratório de Patologia Clínica: 1 vaga (Necessário jaleco) 

https://forms.gle/Nczb7NxSoKrxom8MA


 
*Podem ocorrer ajustes no número de vagas PARA MAIS OU PARA MENOS em caso de 

alteração de condições sanitárias e conforme demanda dos responsáveis pelas áreas. 

 

5- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

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

 

6- ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

* Enviar somente UM FORMULÁRIO por estudante. Caso haja interesse em mais de uma área 

estas devem constar no mesmo formulário conforme instruções abaixo. 

Será possível editar o formulário até o encerramento das inscrições. 

-Os alunos interessados devem informar a ÁREA PRINCIPAL DE INTERESSE e mais duas opções 

de área (SEGUNDA  e TERCEIRA OPÇÃO) para realocação caso não seja selecionado na área 

principal de interesse e haja vagas em outras áreas. 

-Após a seleção das áreas o aluno deve assinalar os turnos que possui disponibilidade para 

acompanhamento das atividades. ASSINALAR APENAS TURNOS COMPLETOS, ou seja, caso 

disponha apenas de 2 horas na segunda de manhã, esta não deve ser assinalada. 

 

 

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

Prof. Dr. Martielo Ivan Gehrcke 

Diretor do Hospital de Clínicas Veterinárias 

 

Pelotas: 19 de Julho de 2022. 


