
 
 
 
 

EDITAL N° 10/2022 – COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO / NÚCLEO 

DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

 

DATA: 28/12/2022 

SÚMULA: Abertura de inscrições para o curso de 

Aperfeiçoamento Profissional em Clínica Médica 

Veterinária. 

 

A Coordenação de Pós-Graduação e o Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional, do Centro 

Universitário  Fundação  Assis  Gurgacz  - FAG, no uso de suas atribuições  regimentais,  torna 

público que ficam  abertas as inscrições para o curso de Aperfeiçoamento Profissional em 

Clínica Médica Veterinária. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Abertura das inscrições para oferta de 02 (duas) vagas para o curso de Aperfeiçoamento 

Profissional em Clínica Médica Veterinária. 

1.2 Carga horária do curso: 1944 h/a (hum mil, novecentos e quarenta e quatro horas aula). 

1.3 Bolsa de estudos no valor de R$ 1.900,00 (hum mil e  novecentos reais). 

1.4 Duração de 12 (doze) meses, com carga horária de 36 horas semanais, de segunda à 

domingo, com 12 (doze) horas diárias em escala de plantão. 

1.5 Vagas e requisitos para inscrição: 02 (duas) vagas para graduados em Medicina 

Veterinária, que apresentem comprovação de conclusão da graduação e registro junto ao 

Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV-PR, até a data da matrícula. As vagas 

poderão ser ampliadas, de acordo com a disponibilidade de oferta no Hospital Veterinário da FAG 

e de docentes orientadores, seguindo como critério de ingresso a classificação obtida de acordo 

com as normas deste edital. 

 

2. LOCAL DAS AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS 

2.1 Hospital Veterinário FAG: Atividades teóricas e práticas de Medicina Veterinária. 

2.2 Centro Universitário Assis Gurgacz  -  FAG:  Atividades  acadêmicas  de  caráter 

pedagógico, relacionadas ao processo de aprendizagem teórica. 

2.3 Em locais e espaços públicos ou privados que firmarem convênio com o Hospital 

Veterinário da FAG, para práticas em Clínica Médica Veterinária. 

 

3. INSCRIÇÃO 

3.1 Período: 02 a 19 de janeiro de 2023. 

3.2 As inscrições serão realizadas através do link: https://www.fag.edu.br/mvc/nap/4145  

3.3 Enviar currículo vitae ou lattes (não documentado) para o e-mail 

https://www.fag.edu.br/mvc/nap/4145


 
 
 
 

atendimentopos@fag.edu.br, até o dia 19 de janeiro de 2023. 

3.4 A homologação das inscrições estará disponível em edital a ser publicado no endereço 

eletrônico https://www.fag.edu.br/pos/editais, no dia 20 de janeiro de 2023. 

 

4. SELEÇÃO 

O processo seletivo será realizado através de entrevista. A coordenação do curso e 

docentes convidados realizarão a entrevista com os candidatos no dia 23 de janeiro de 2023, 

a partir das 14 horas. Os horários serão definidos no edital de homologação das inscrições. 

A entrevista terá peso 10,0 (dez). 

 

4.1 Aspectos a serem considerados para a entrevista: 

a. Conhecimento teórico da área de atuação; 

b. Formação acadêmica; 

c. Atuação profissional, estágios e atividades de extensão; 

d. Perfil acadêmico e profissional para atuação em Clínica Veterinária. 

e. Disponibilidade para cumprir a carga horária semanal do curso e o cronograma de escala em 

regime de plantão organizado pela direção do Hospital Veterinário. 

 

5. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

    Através de edital a ser publicado no dia 25 de janeiro de 2023. 

 

6. MATRÍCULA 

Após a publicação dos resultados, os alunos aprovados e convocados deverão realizar 

a matrícula, junto à Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação do Centro Universitário FAG – 

Campus Cascavel, entre os dias 26 à 30 de janeiro de 2023, das 8h às 11h30 e das 13h às 

17h, de segunda à sexta-feira. 

 

7. INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 O curso inicia em fevereiro, com a data a definir em edital de convocação, nas 

dependências do Hospital Veterinário FAG. 

 
Lucas Calisto Horn 

Encarregado de Pós-Graduação e NAP 

 

Aline Gurgacz                               

Pró-Reitora de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação 

 

Jaqueline Aparecida Gurgacz Ferreira                         

Pró-Reitora Administrativa 
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