
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS PROFa CINOBELINA ELVAS 

CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

PROJETO DE  EXTENSÃO PET SAUDÁVEL 

 

 

Edital no 01/2017 para seleção de novos participantes 

 

 

1 DISPOSIÇÃOES GERAIS 

 

 O projeto de extensão em Clínica Médica “Pet Saudável”, em parceria com o 

Hospital Veterinário Universitário (HVU) do Campus Porfa Cinobelina Elvas em Bom 

Jesus, torna público o edital para seleção de novos discentes do Curso de Medicina 

Veterinária para preenchimento de 19 vagas assim distribuídas, 10 vagas para área de 

Clínica Médica de Cães e Gatos, 3 vagas para área de Patologia Clínica Veterinária, 3 

vagas para a área de Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos e 3 vagas para a área 

de Diagnóstico por imagem. 

 

 

2 PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

 

 A inscrição será realizada no período de 14 a 16 de agosto de 2017 na secretaria 

do Hospital Veterinário Universitário no horário das 8:30 a 11:00 horas e das 14:30 às 

17:00 horas, de posse dos seguintes documentos: 

1. Ficha de inscrição indicando a área de interesse; 

2. Histórico escolar atualizado; 

3. Comprovante de matrícula atualizado; 

4. Declaração de que não participa de nenhum outro projeto de extensão; 

5. Cópia do RG e CPF. 

 

Obs.: A documentação para inscrição poderá ser retirada no sítio eletrônico 

www.ufpi.br/bomjesus ou na secretaria do HVU. 

 

3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

 A inscrição do interessado implicará conhecimento e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento e a seleção obedecerá aos seguintes critérios: 

1. Entrega da documentação completa, sob pena de eliminação do processo; 

2. A seleção obedecerá a ordem decrescente das notas obtidas da média extraída 

I.R.A., nota na disciplina de Semiologia Veterinária e disponibilidade de horário 

para dedicação ao projeto. 

Obs.: A nota referente ao critério de “disponibilidade de horário para dedicação ao 

projeto” será obtida a partir da confirmação de matrícula, sendo que ao candidato que 

tiver mais tempo disponível para o projeto será atribuída nota 10,00 e os demais 

candidatos receberão notas proporcionais a partir desta. 

 

 
 

 

http://www.ufpi.br/bomjesus


 

4 CRITÉRIO DE ELIMINAÇÃO 

  

Será eliminado do processo o candidato que: 

 

1. Não apresentar toda a documentação descrita no item 2; 

2. Prestar algum tipo de informação falsa; 

3. For aluno do 10º período do Curso de Medicina Veterinária; 

4. NÃO ter sido aprovado na disciplina de Semiologia Veterinária; 

5. Participar de outro projeto de extensão. 

6. Ter tido mais de 2 Reprovações em disciplinas do curso de Medicina Veterinária. 

 

5 PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PROJETO 

 

 O discente selecionado participará do projeto Pet Saudável durante 01 ano, 

podendo concorrer novamente em edital futuros. 

 

7 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

 O resultado será divulgado a partir do dia 18/08/2017 no sitio eletrônico 

www.ufpi.br/bomjesus, nos murais do HVU e da Coordenação do Curso de Medicina 

Veterinária. 

 Posteriormente será agendada uma reunião com os candidatos aprovados e 

classificados para definição da data de início das atividades. 

 

7 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 O discente aprovado e classificado obedecerá a um cronograma que será definido 

pelo Coordenador do projeto e o descumprimento deste cronograma, sem a devida 

justificativa, poderá acarretar, a critério do coordenador do projeto, o desligamento do 

discente do projeto.  

Qualquer informação adicional poderá ser obtida com o Prof. Dr. Antonio 

Augusto Nascimento Machado Júnior ou pelo WhatsApp 089999757047. 

 

 

 

Bom Jesus – PI, 11 de agosto de 2017 
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Prof. Dr. Antonio Augusto Nascimento Machado Júnior 
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