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EDITAL Nº 88/2019

SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL (2º SEMESTRE/2019)

 

A Universidade Federal de Pelotas, em conformidade com o Regimento Stricto Sensu da Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Veterinária
tornam público, para conhecimento, o processo de seleção de candidatos interessados em cursar disciplinas
como aluno especial do referido Programa, nos termos estabelecidos neste Edital.

 

I - DA INSCRIÇÃO

1. As inscrições ao Exame de Seleção para cursar disciplinas como aluno especial do Programa de Pós-
Graduação em Veterinária da UFPel estarão abertas entre os dias 22 e 23 de julho de
2019, exclusivamente por e-mail.

2. Os interessados em cursar disciplinas como alunos especiais do Programa de Pós-Graduação em
Veterinária poderão solicitar inscrição em até 02 disciplinas oferecidas no 2º semestre de 2019.

3. Poderão inscrever-se como candidatos os graduados em Veterinária ou em outros cursos de áreas afins
(a critério da Coordenação do Programa), respeitando as exigências específicas de cada disciplina.

4. É obrigatório o envio de todos os seguintes documentos, em arquivos individuais, exclusivamente em
formato PDF (Portable Document Format): 

Formulário de Inscrição, obtido na página do PPGV
(https://wp.ufpel.edu.br/ppgveterinaria/pt/editais/alunos-especiais/2019-2/), o qual deverá conter uma
foto atualizada do candidato, no local indicado. Deverá ser preenchido no formato de documento de
texto e depois convertido para PDF (não é necessário assinatura no documento).

Carta de intenções (máximo de duas páginas), na qual o candidato apresentará os motivos pelos quais
se interessa em cursar a(s) disciplina(s). Podem ser anexados documentos que comprovem o(s)
motivo(s) exposto(s) na carta de intenções. Deverá ser preenchido no formato de documento de texto e
depois convertido para PDF (não é necessário assinatura no documento). Obs.: Existe um espaço para
a carta de intenções na segunda página do Formulário de Inscrição, caso o candidato deseje entregar a
carta juntamente com o Formulário.

Cópia digitalizada (frente e verso, se for o caso), legível (não pode ser foto), do diploma da última
titulação (graduação/mestrado) ou do atestado de conclusão de curso ou de previsão de data de defesa.

http://wp.ufpel.edu.br/ppgveterinaria/downloads


Cópia digitalizada (frente e verso, se for o caso), legível (não pode ser foto), do histórico escolar da
última titulação (graduação/mestrado).

Cópia digitalizada (frente e verso, se for o caso), legível (não pode ser foto):

do documento de identificação, Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), não sendo aceito qualquer outro documento de identificação. O documento
de identificação entregue deverá estar atualizado, de modo que seja possível o reconhecimento
por foto e assinatura;

do CPF, caso o número não esteja no documento de identificação;

da Certidão de quitação eleitoral, obtida em (http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-
quitacao-eleitoral);

do Certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino);

da Certidão de Nascimento (ou Casamento, em caso de mudança do nome). 

Currículo Lattes (somente o arquivo, não necessitando ser documentado).

Cópia digitalizada do comprovante de pagamento (não serão aceitos comprovantes de agendamento
de pagamento) de uma taxa de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), que deve ser feito por GRU,
através do link: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, e os seguintes
dados: Unidade Gestora (UG): 154047 / Gestão: 15264 / Código de Recolhimento: 28911-6. 

Os alunos matriculados em outros programas de Pós-graduação Stricto Sensu da UFPel, bem
como os alunos de pós-doutorado da UFPel, estão dispensados do pagamento da referida taxa,
mediante comprovação (com atestado fornecido pelo PPG ou pelo sistema da Instituição a qual
está vinculado).

Obs.: Candidatos estrangeiros, não residentes no Brasil:

Poderão enviar a cópia digitalizada, em PDF, do passaporte, como documento de identificação para a
inscrição, sendo necessário o envio de cópia das páginas de identificação pessoal.

Ficam dispensados da entrega dos seguinte documentos: CPF, Certidão de quitação eleitoral
e Certificado de Reservista.

Poderão enviar o Curriculum vitae, caso não possuam Currículo Lattes, desde que conste a indicação
dos títulos do candidato, produção científica, experiência prévia em estágios, cursos, monitorias e
bolsas de iniciação científica, e demais informações pertinentes.

Ficam dispensados do pagamento da taxa de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) relativa à
inscrição no processo.

5. Os documentos deverão ser enviados por e-mail para a secretaria do Programa (pgradvet@gmail.com)
até às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, do dia 23 de
julho de 2019. O PPGV não se responsabiliza por inscrições não recebidas por motivo de ordem
técnica dos computadores, falhas ou congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia
elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, razão
pela qual recomendamos não realizar a inscrição em dia/horário próximos ao prazo de encerramento.

6. Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se houver pendência
sobre a documentação requerida para a inscrição. A conferência quanto ao envio da documentação
correta é responsabilidade do candidato.

7. A inscrição será homologada após a verificação do envio da documentação prevista no item
4, exclusivamente em arquivos PDF (Portable Document Format), conforme condições
explicitadas anteriormente. 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
mailto:pgradvet@gmail.com


8. Os servidores docentes e técnicos administrativos estão isentos de pagamento de taxa de inscrição nos
processos seletivos de aluno especial em Programas de Pós-Graduação (Resolução do COCEPE nº
01/2015), mediante comprovação.

9. Maiores informações podem ser obtidas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Veterinária -
Faculdade de Veterinária - Campus Capão do Leão das 09 às 12 horas (Fone: 32757203 - E-
mail: pgradvet@gmail.com).

 

II - DA SELEÇÃO

Na seleção serão levados em consideração os motivos apresentados na carta de intenções e as ações
profissionais do candidato frente aos conteúdos das disciplinas.

 

III - DAS VAGAS

A realização da inscrição não garante a(s) vaga(s) para uma ou mais disciplinas, uma vez que será
realizado o processo de seleção, de acordo com a carta de intenções e o currículo dos candidatos. As vagas
não previstas no edital não poderão ser abertas posteriormente. Assim, as vagas oferecidas para alunos
especiais são as seguintes:

 

1- Disciplina: Bacteriologia II (Código: 528031)

* Total de vagas: 05

* Dia e Horário: Quinta-feira, das 08 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos

* Local: Faculdade de Veterinária - Sala 11

* Ministrante: Prof. Geferson Fischer (7-0-12)

* Colaboradores: Prof. João Luiz Zani (7-0-12), Prof. Luiz Filipe Damé Schuch (7-0-11), Profª. Renata
Osório de Faria (7-0-11), Prof. João Rodrigo Gil de los Santos (6-0-11)

* Carga horária/créditos: 68 (34-0-34) / 04 créditos

* Ementa: Acompanhar e realizar procedimentos laboratoriais para diagnóstico de espécimes oriundos de
diferentes pontos. Aprofundar conhecimentos na área de bacteriologia.

 

2- Disciplina: Biotécnicas da Reprodução (Código: 538033)

* Total de vagas: 04 (02 para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: Sexta-feira, das 14 às 17 horas

* Local: Faculdade de Veterinária

* Responsável: Profª. Carine Dahl Corcini (10-0-10)

* Colaboradores: Prof. Antonio Sergio Varela Junior (4-0-4), Prof. Arnaldo Diniz Vieira (8-0-8), Prof.
Bernardo Gasperin (8-0-8) e Dra. Lígia Margareth Cantarelli Pegoraro (4-0-4)

* Carga horária/créditos: 51 (34-0-17) / 03 créditos

mailto:pgradvet@gmail.com


* Ementa: Objetivo geral: Capacitar o aluno do programa de pós-graduação ao exercício de técnicas e
procedimentos relativos às biotécnicas de reprodução animal permitindo a compreensão e o desenvolvimento
da capacidade de intervenção nos processos de reprodução assistida de mamíferos domésticos, aves e
peixes.   Objetivos específicos: 1 - Aprofundar o conhecimento sobre fisiologia dos processos reprodutivos;
2 - Aprofundar o conhecimento sobre neuroendocrinologia da reprodução; 3 - Aprofundar o conhecimento e
praticar atividades de controle do ciclo estral; 4 - Aprofundar o conhecimento e praticar atividades de
superovulação e coleta de embriões; 5 - Conhecer processos de criopreservação de gametas e embriões e 6 -
Conhecer os princípios dos processos de produção in vitro de embriões.

 

3- Disciplina: Delineamento e Análise de Experimentos (Código: 530022)

* Total de vagas: 06 (04 para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: Quinta-feira, às 14 horas

* Local: Faculdade de Veterinária

* Responsável: Prof. Thomaz Lucia Jr. (68-0-0)

* Carga horária/créditos: 68 (68-0-0) / 04 créditos

* Ementa: Estabelecer formação do estudante de pós-graduação que já tenha conhecimentos básicos de
estatística e metodologia de pesquisa, para avaliar e discutir delineamentos experimentais e a análise de
dados, com vista à interpretação de resultados e conclusões de estudos científicos.

* Pré-requisitos: Métodos Estatísticos

 

4- Disciplina: Diagnóstico de Neoplasias (Código: 538044)

* Total de vagas: 02 (01 para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: Concentrada, das 08 às 12 horas - no período de 19/08 a 04/09 (a confirmar)

* Local: Faculdade de Veterinária - Sala de Microscopia

* Ministrante: Profª. Cristina Gevehr Fernandes (26-0-26)

* Colaboradores: Profª. Fabiane Borelli Grecco (8-0-8)

* Carga horária/créditos: 68 (34-0-34) / 04 créditos

* Ementa: A disciplina visa capacitar os alunos para o reconhecimento das principais neoplasias que
acometem os animais domésticos. Inicialmente eles serão familiarizados com conceitos básicos e aspectos
importantes do tema. Inicia-se, então, a fase de apresentação de cortes histológicos das principais neoplasias
diagnosticadas no serviço de patologia do LRD. Durante o transcorrer dessa etapa, os alunos serão
desafiados a realizar o diagnóstico de casos que lhes serão ofertados. Aulas teórico-expositivas serão
compatibilizadas com tópicos apresentados na prática.

 

5- Disciplina: Didática e Metodologia no Ensino Superior (Código: 040095)

* Total de vagas: 06 (todas para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: Segunda-feira, às 14 horas



* Local: Faculdade de Veterinária

* Responsável: Prof. Rafael Gianella Mondadori (0-0-51)

* Colaboradores: Prof. Marcio Nunes Corrêa (0-0-51)

* Carga horária/créditos: 51 (0-0-51) / 03 créditos

* Ementa: Esta disciplina buscará destacar a natureza histórica, filosófica e estrutural do Ensino Superior no
Brasil, os atuais e possíveis novos paradigmas do Ensino Superior, as abordagens em Educação, as
habilidades de observação e percepções básicas (como escutar, enxergar e utilizar o corpo de maneira
adequada); o composto de inteligências: a inteligência emocional e as múltiplas inteligências; o ciclo docente
(planejamento, execução e avaliação do processo de ensino-aprendizagem), a relação professor-aluno e as
comunicações intergrupais no Ensino Superior no Brasil e a importância da liderança na sala de aula.

 

6- Disciplina: Epidemiologia I (Código: 528052)

* Total de vagas: 10

* Dia e Horário: Segundas-feiras, das 08 às 11 horas e das 14 às 17 horas e terças-feiras, das 08 às 11 horas
(concentrada durante 7 semanas - a combinar)

* Local: Faculdade de Veterinária - Sala 11

* Ministrante: Prof. Éverton Fagonde da Silva (34-17-0)

* Carga horária/créditos: 51 (34-17-0) / 03 créditos

* Ementa: Caracterizar a aplicabilidade da epidemiologia. Demonstrar a interação ecológica no processo
saúde-enfermidade. Condicionar habilidades na aplicação do método epidemiológico em populações.

 

7- Disciplina: Epidemiologia Médica e Veterinária (Código: 528054)

* Total de vagas: 10 (05 para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: Quinta-feira, das 13 às 18 horas (disciplina concentrada - início em 22/08 e término em
17/10)

* Local: Faculdade de Veterinária

* Ministrante: Prof. Fábio Raphael Pascoti Bruhn (34-17-0)

* Carga horária/créditos: 51 (34-17-0) / 03 créditos

* Ementa: Exercitar a aplicabilidade da epidemiologia em Problemas Sanitários Animais e Humanos.
Vivenciar a interação ecológica no processo saúde-enfermidade. Propiciar habilidades na aplicação do
método epidemiológico em populações. Desenvolver o estudo da Epidemiologia com base nos projetos de
dissertação e tese individuais.

 

8- Disciplina: Histopatologia II (Código: 538027)

* Total de vagas: 02 (01 para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: A combinar



* Local: Faculdade de Veterinária - Sala de Microscopia Setor de Patologia

* Responsável: Profª. Cristina Gevehr Fernandes (9-0-4)

* Colaboradores: Dra. Ana Lucia Schild (5-0-6), Profª. Eliza Simone Viégas Sallis (5-0-6), Profª. Josiane
Bonel (5-0-6), Profª. Margarida Raffi (5-0-6), Dr. Mauro Pereira Soares (5-0-6)

* Carga horária/créditos: 68 (34-0-34) / 04 créditos

* Ementa: A disciplina objetiva promover o conhecimento dos procedimentos no diagnóstico
histopatológico, através de um treinamento baseado na utilização dos casos da WSC (ano corrente). A
disciplina visa também que os alunos desenvolvam a aptidão para redação de descrições histopatológicas.

 

9- Disciplina: Imunodiagnóstico (Código: 528056)

* Total de vagas: 04 (02 para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: Concentrada, data a combinar, na segunda quinzena do mês de setembro (todo o dia).

* Local: Laboratório de Virologia e Imunologia

* Responsável: Prof. Geferson Fischer (11-0-34)

* Colaboradores: Profª. Silvia de Oliveira Hübner (2-0-20), Prof. Gilberto Vargas D´Avila (2-0-20) e Prof.
Marcelo de Lima (2-0-20)

* Carga horária/créditos: 51 (17-0-34) / 03 créditos

* Ementa: Desenvolvimento de estudos bibliográficos e discussões sobre fundamentos e usos de testes
diagnósticos e práticas sobre metodologias utilizadas para diagnóstico em sanidade animal. Avaliação de
imunidade de rebanhos vacinados.

 

10- Disciplina: Micologia I (Código: 528036)

* Total de vagas: 08 (02 para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: A combinar

* Local: Laboratório de Doenças Infecciosas - Setor Micologia

* Responsável: Prof. Mário Carlos Araújo Meireles (3-0-7)

* Colaboradores: Profª. Renata Osório de Faria (4-0-6); Prof. João Luiz Zani (3-0-7), Prof. Luiz Filipe Damé
Schuch (4-0-6) e Prof. João Rodrigo Gil de los Santos (3-0-7)

* Carga horária/créditos: 34 (17-0-17) / 02 créditos

* Ementa: A disciplina consiste no desempenho expositivo das principais micoses superficiais, subcutâneas e
sistêmicas, importantes no processo produtivo e na saúde pública. Actinomicetoses, micotoxicoses e algas
também são doenças consideradas, dentro do processo de aprendizado. A disciplina abordará a etiologia,
clínica patológica, epidemiologia e o diagnóstico das principais micoses actinomicetoses e micotoxicoses
relacionado com a Sanidade Animal. Durante o desenvolvimento da disciplina também serão realizados
estudos bibliográficos para o desenvolvimento de seminários, discussões em grupo, trabalhos práticos e
outros procedimentos peculiar a cada unidade.



* Obs.: As disciplinas de Micologia I e Micologia II serão ministradas simultaneamente, portanto a inscrição
deverá ser feita para as duas disciplinas.

 

11- Disciplina: Micologia II (Código: 528032)

* Total de vagas: 08 (02 para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: A combinar

* Local: Laboratório de Doenças Infecciosas - Setor Micologia

* Responsável: Prof. Mário Carlos Araújo Meireles (5-0-13)

* Colaboradores: Profª. Renata Osório de Faria (8-0-13); Prof. João Luiz Zani (7-0-14), Prof. Luiz Filipe
Damé Schuch (7-0-14) e Prof. João Rodrigo Gil de los Santos (7-0-14)

* Carga horária/créditos: 68 (34-0-34) / 04 créditos

* Ementa: A disciplina consiste no desenvolvimento expositivo, práticas laboratoriais e investigações junto
às propriedades rurais e clínicas de pequenos animais, das micoses superficiais, subcutâneas e sistêmicas,
importantes no processo produtivo e na saúde pública. Actinomicetoses, micotoxicoses e algas também são
doenças consideradas, dentro do processo de aprendizado. A disciplina abordará a etiologia, clínica
patológica, e o diagnóstico das principais micoses actimicetoses e micotoxicoses. Durante o
desenvolvimento da disciplina também serão realizados estudos bibliográficos para o desenvolvimento de
seminários, discussões em grupo, trabalhos práticos e outros procedimentos peculiar a cada unidade.

* Obs.: As disciplinas de Micologia I e Micologia II serão ministradas simultaneamente, portanto a inscrição
deverá ser feita para as duas disciplinas.

 

12- Disciplina: Neonatologia (Código: 518031)

* Total de vagas: 05 (02 para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: Concentrada (Aulas a combinar nos meses de agosto e setembro)

* Local: Prédio DCV-HCV - Sala Multimeios

* Responsável: Prof. Carlos Eduardo Wayne Nogueira (41-0-7)

* Colaboradores: Profª. Bruna da Rosa Curcio (10-0-10)

* Carga horária/créditos: 68 (51-0-17) / 04 créditos

* Ementa: Formação do estudante em conhecimentos e habilidades em clínica médica veterinária voltada a
pesquisa e estudo da clínica médica de neonatos em equinos, ruminantes e pequenos animais.

* Obs.: Os candidatos deverão possuir graduação em Veterinária e experiência na área de medicina de
equinos.

 

13- Disciplina: Rotina em Clínica Médica de Pequenos Animais (Código: 518061)

* Total de vagas: 01

* Dia e Horário: A combinar



* Local: Prédio HCV - Pavilhão de Pequenos Animais

* Ministrante: Profª. Márcia de Oliveira Nobre (9-0-18)

* Colaboradores: Profª. Marlete Brum Cleff (2-0-4), Profª. Mariana Cristina Hoeppner Rondelli (2-0-4), Prof.
Martielo Ivan Gehrcke (2-0-4) e Profª. Paula Priscila Correia Costa (2-0-4)

* Carga horária/créditos: 51 (17-0-34) / 03 créditos

* Ementa: A disciplina consiste no estudo prático sobre os principais aspectos relacionados à clínica médica
de pequenos animais. Os assuntos serão abordados através da rotina de atendimento clínico no HCV, com o
estudo e discussões sobre os casos clínicos atendidos, avaliando abordagem clínica, diagnósticas e medidas
de tratamento e controle.

 

14- Disciplina: Rotina em Clínica Médica em Equinos (Código: 518050)

* Total de vagas: 04 (02 para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: Segunda à Sexta-feira, das 08 às 13 horas (o aluno escolhe um turno para cumprir a carga
horária prática)

* Local: Prédio HCV - Pavilhão de Grandes Animais

* Ministrante: Prof. Carlos Eduardo Wayne Nogueira (17-0-14)

* Colaboradores: Profª. Bruna da Rosa Curcio (0-0-10), Prof. Charles Ferreira Martins (0-0-10) e Dr.
Leandro Rafael (0-0-10)

* Carga horária/créditos: 51 (17-0-34) / 03 créditos

* Ementa: Formação do estudante em conhecimentos e habilidades em clínica médica veterinária voltada a
pesquisa e estudo da clínica médica de equinos e vivência na rotina hospitalar apresentando, discutindo e
avaliando o desenvolvimento dos animais atendidos e internados no HCV.

* Obs.: Os candidatos deverão possuir graduação em Veterinária e experiência na área de medicina de
equinos.

 

15- Disciplina: Sanidade de Animais de Companhia e Silvestres (Código: 528058)

* Total de vagas: 04 (02 para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: Quarta-feira, das 14 às 17 horas

* Local: A combinar

* Ministrante: Profª. Silvia de Oliveira Hübner (34-17-0)

* Carga horária/créditos: 51 (34-17-0) / 03 créditos

* Ementa: A disciplina consiste no estudo sobre os principais aspectos relacionados a doenças infecciosas
que atingem espécies utilizadas como animais de companhia e animais silvestres. Estudo das medidas que
deverão ser adotadas para prevenir e controlar tais enfermidades nas espécies em estudo.

 

16- Disciplina: Sanidade de Bovinos - Doenças Transmissíveis (Código: 528060)



* Total de vagas: 10 (04 para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: Quinta-feira, às 08 horas e 30 minutos

* Local: Faculdade de Veterinária

* Responsável: Prof. Luiz Filipe Damé Schuch (4-7-0)

* Colaboradores: Prof. Geferson Fischer (4-6-0), Prof. João Rodrigo Gil de los Santos (3-7-0), Prof. João
Luiz Zani (3-7-0) e Profª. Renata Osório de Faria (3-7-0)

* Carga horária/créditos: 51 (17-34-0) / 03 créditos

* Ementa: Sistemas de produção e sua influência na sanidade. Doenças transmissíveis da reprodução.
Doenças perinatais. Doenças da recria. Programas Nacionais de controle de doenças transmissíveis.
Legislação e normas nacionais e internacionais.

 

17- Disciplina: Sanidade de Suínos (Código: 528062)

* Total de vagas: 10 (04 para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: Quinta-feira, às 14 horas

* Local: Faculdade de Veterinária

* Responsável: Prof. Luiz Filipe Damé Schuch (4-13-0)

* Colaboradores: Prof. Geferson Fischer (3-14-0), Prof. João Rodrigo Gil de los Santos (4-13-0), Prof. João
Luiz Zani (3-14-0), Profª. Renata Osório de Faria (3-13-0)

* Carga horária/créditos: 51 (17-34-0) / 03 créditos

* Ementa: Sistemas de produção e sua influência na sanidade. Doenças transmissíveis da reprodução.
Doenças perinatais. Doenças da recria. Programas Nacionais de controle de doenças transmissíveis.
Legislação e normas nacionais e internacionais. A disciplina envolverá estudos bibliográficos sobre os
principais problemas sanitários em suínos e as maneiras de diagnosticá-los e controlá-los.

 

18- Disciplina: Seminário em Enfermidades de Pequenos Animais (Código: 518058)

* Total de vagas: 01

* Dia e Horário: Terça-feira, às 12 horas e 30 minutos

* Local: Faculdade de Veterinária - Sala 16

* Ministrante: Profª. Márcia de Oliveira Nobre (17-0-0)

* Carga horária/créditos: 17 (17-0-0) / 01 crédito

* Ementa: A disciplina consiste na pesquisa, elaboração de seminários sobre temas importantes em
dermatologia de pequenos animais, a fim de gerar discussão sobre o assunto abordado com o grupo de alunos
envolvidos.

 

19- Disciplina: Seminários em Terapêutica (Código: D000410)



* Total de vagas: 02 (01 para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: A combinar

* Local: Faculdade de Veterinária

* Responsável: Profª. Marlete Brum Cleff (13-0-0)

* Colaboradores: Profª. Mariana Cristina Rondelli (2-0-0), Profª. Raqueli França (2-0-0)

* Carga horária/créditos: 17 (17-0-0) / 01 crédito

* Ementa: A disciplina de Seminários em Terapêutica tem como propósito principal, a atualização dos alunos
nos principais aspectos da terapêutica clínica e pesquisa na área de pequenos animais, focando nas inovações
e atualizações referentes aos animais de companhia. Visa a revisão de conteúdos ligados a área,
possibilitando a atualização de conhecimentos e ampliando os recursos, assim como discussão de temas que
estão sendo desenvolvidos em pesquisas na área, dando-lhe subsídios  á partir da atualização, para formação
de pensamento crítico e desenvolvimento de conceitos nos diversos temas.

 

20- Disciplina: Tópicos Especiais em Virologia (Código: 528063)

* Total de vagas: 04 (02 para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: Terça-feira, das 09 às 11 horas

* Local: A combinar

* Responsável: Profª. Silvia de Oliveira Hübner (9-34-0)

* Colaboradores: Prof. Marcelo de Lima (8-34-0)

* Carga horária/créditos: 51 (17-34-0) / 03 créditos

* Ementa: A disciplina visa consolidar conhecimentos e capacitar à análise crítica de trabalhos na área de
virologia, além de estimular discussões sobre os assuntos abordados.

 

21- Disciplina: Transtornos clínico-metabólicos ligados à nutrição de ruminantes (Código: 518053)

* Total de vagas: 12 (08 para alunos de outros PPGs da UFPel)

* Dia e Horário: Concentrada (em outubro)

* Local: Faculdade de Veterinária

* Responsável: Prof. Marcio Nunes Corrêa (4-10-10)

* Colaboradores: Profª. Raqueli Teresinha França (3-3-3), Prof. Cássio Cassal Brauner (2-3-3), Prof. Charles
Ferreira Martins (2-3-3), Profª. Viviane Rohrig Rabassa (1-3-3), Prof. Eduardo Schmitt (2-3-3), Dra. Josiane
Feijó (1-3-3) e Prof. Francisco Augusto Del Pino (2-3-3)

* Carga horária/créditos: 51 (17-17-17) / 03 créditos

* Ementa: Formação dos estudantes em conhecimentos e habilidades voltadas aos transtornos clínico-
metabólicos ligados à nutrição de ruminantes.

 



IV - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Os candidatos selecionados serão comunicados na página do Programa
(http://wp.ufpel.edu.br/ppgveterinaria/), até o dia 31/07/2019, sobre a data e horário de efetivação da
matrícula.

 

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A inscrição neste processo de seleção implica na aceitação plena de todos os termos emitidos nesse
Edital.

2. Os candidatos que tiverem sua solicitação deferida e não realizarem a matrícula no dia estipulado não
poderão fazê-la em outra data.

3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Veterinária.

4. O que não estiver previsto neste Edital segue o Regimento dos Cursos Stricto Sensu da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação e o Regimento Geral da Universidade Federal de Pelotas.

 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL, Reitor, em 15/07/2019,
às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERNANDO DEMARCO, Pró-Reitor, Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 16/07/2019, às 14:13, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVIA DE OLIVEIRA HUBNER, Coordenadora de Curso de
Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação em Veterinária, em 16/07/2019, às 16:44, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0619466 e
o código CRC 46EF5E2C.

Referência: Processo nº 23110.026552/2019-14 SEI nº 0619466
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