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EDITAL UCB Nº 086/2022 

 

CHAMADA PARA INSCRIÇÃO DE DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA QUE POSSUAM 

INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO EXTRACURRICULAR NA CLÍNICA–

ESCOLA CATÓLICAVET 

1. PREÂMBULO 

A Clínica-Escola de Medicina Veterinária da Universidade Católica de Brasília  

(CatólicaVet) congrega administrativamente os serviços de ensino voltado para o atendimento à 

comunidade, que são prestados visando contribuir, de forma efetiva, com o aperfeiçoamento tanto 

do curso de Medicina Veterinária da referida Instituição, como com o aprendizado, de forma 

aperfeiçoada, dos discentes e com a comunidade, selecionando casos de interesse didático e/ou 

científico para atender seus programas de ensino de graduação, futuros programas de pós-

graduação (residência, extensão e especialização) e de pesquisa.  

Sua filosofia está ligada à missão de servir à humanidade por meio da educação e da 

ação social, para promover o desenvolvimento integral da pessoa humana e o exercício da 

cidadania responsável, engajada e comprometida com os valores humanos, éticos e cristãos, 

visando à transformação da sociedade, tendo como princípio e valores os seguintes:  

• Valorização da vida  

• Dignidade da pessoa humana  

• Educação evangelizadora  

• Busca da verdade e do transcendente  

• Espiritualidade  

• Excelência  

• Diálogo e vida em comunidade  

• Cidadania  

• Integridade  

• Transparência  

• Equidade  

2. OBJETIVOS  

Com amplas instalações, a Clínica-Escola de Medicina Veterinária da Universidade 

Católica de Brasília (CatólicaVet) tem por objetivo oferecer serviços de clínica médica e cirúrgica 

e ambulatoriais para a comunidade, contando com infraestrutura e equipamentos de ponta para 

atendimento médico e cirúrgico, tanto para os pequenos animais, como também para os animais 

silvestres.  
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Com a finalidade de contribuir com seus objetivos, a Clínica-Escola de Medicina 

Veterinária da UCB conta ainda com serviços vinculados à prática do diagnóstico, tratamento e 

prevenção de doenças nos animais. Sendo estes: 

• Patologia clínica; 

•  Parasitologia; 

• Anatomia Patológica; 

• Diagnóstico por imagem (R-X); 

•  Microbiologia. 

Os serviços da Clínica -Escola de Medicina Veterinária são prestados ao público em 

geral, mediante pagamento de tarifas pela comunidade e em horário preestabelecido, sendo os 

procedimentos cirúrgicos, reprodutivos e exames complexos realizados sempre com agendamento 

prévio. 

As atividades da Clínica-Escola contam com o apoio e a parceria da comunidade 

Médico-Veterinária atuante nas localidades de Taguatinga, Areal, Riacho Fundo, Recanto das 

Emas e região, com o objetivo de se tornar uma clínica de referência. 

3. CHAMADA  

O presente edital contempla a seguinte chamada de proposta:  

3.1 CHAMADA – Para a inscrição pelos discentes do curso de Medicina Veterinária 

ministrado pela Universidade Católica de Brasília que tenham interesse em realizar atividade 

complementar, por meio de estágio extracurricular, na Clínica -Escola de Medicina Veterinária da 

Universidade Católica de Brasília (CatólicaVet). 

4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

O discente do curso de Medicina Veterinária ministrado pela Universidade Católica 

de Brasília que tiver sido aprovado nas etapas do processo seletivo adiante detalhado e estiver 

regularmente matriculado em tal Instituição de Ensino Superior poderá executar as atividades 

complementares de segunda a sexta-feira no período da manhã (9h às 13h), da tarde (13h às 17h) 

e da noite (17h às 21h). 

As atividades a serem desenvolvidas pelos discentes aprovados e regularmente 

matriculados no curso de Medicina Veterinária serão estipuladas e ocorrerão levando em 

consideração o período/semestre no qual o citado discente esteja matriculado. Da seguinte forma: 

• Para os discentes do 1º ao 5º semestre: acompanhamento no preparo dos materiais 

para as aulas práticas, materiais utilizados na Clínica-Escola de Medicina Veterinária da 
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Universidade Católica de Brasília (CatólicaVet) (esterilização, lavagem, preparo de roupas 

cirúrgicas), práticas de enfermagem veterinária, auxílio aos proprietários, preenchimentos das 

fichas de triagem para atendimento veterinário; 

• Para os discentes do 5º ao 9º semestre: acompanhamentos nos atendimentos clínico, 

cirúrgico, exames laboratoriais, exames radiográficos, exames patológicos, coleta de materiais 

para exames, assistência em reprodução animal, auxílio a saúde pública; 

• Atividades comuns para os discentes do 1º ao 10º semestre: participação nos 

projetos de extensão que serão desenvolvidos pela coordenação do Curso e em parceria com a 

Clínica-Escola de Medicina Veterinária da Universidade Católica de Brasília (CatólicaVet). 

5. DO PROCESSO SELETIVO E SUAS ETAPAS 

Os discentes, regularmente matriculados, do curso de Medicina Veterinária 

interessados em realizarem atividade complementar, por meio de estágio extracurricular, na 

Clínica-Escola de Medicina Veterinária da UCB devem realizar sua inscrição, por meio de 

formulário no período de 1º a 08 de fevereiro de 2023 até as 19h no INTEGRA, devendo utilizar 

para a efetivação de sua inscrição o formulário anexo. 

Após a realização das inscrições pelos discentes, regularmente matriculados, do curso 

de Medicina Veterinária da UCB, o presente processo seletivo será constituído das seguintes 

etapas:  

• Prova Teórica: que ocorrerá no dia 14/02/2023 das 10h às 12h30;  

• Prova Prática: que ocorrerá no dia 16/02/2023 das 9h às 20h (agendado).  

Para avaliação dos discentes, regularmente matriculados, do curso de Medicina 

Veterinária ministrado pela UCB serão utilizados os seguintes conteúdos e parâmetros:  

• Prova Teórica: Anatomia do sistema locomotor, anatomia da esplancnologia dos 

animais domésticos, desenvolvimento embrionário e de tecidos de animais, ecologia e 

bioclimatologia, bem estar animal, ética e deontologia veterinária,  genética, fisiologia 

animal, mecanismo de lesão e reparo animal, parasitologia e patologia veterinária, 

farmacologia veterinária, semiologia veterinária, diagnóstico por imagem, doenças 

infectocontagiosas, laboratório clínico animal, fisiopatologia da reprodução, 

anestesiologia veterinária, técnicas cirúrgicas, práticas em clínica médica de pequenos 

animais, biotécnicas da reprodução animal, clínica cirúrgica de pequenos animais. 

• Prova Prática:  Anatomia do sistema locomotor, anatomia da esplancnologia dos 

animais domésticos, desenvolvimento embrionário e de tecidos de animais, 

parasitologia e patologia veterinária, semiologia veterinária, diagnóstico por imagem, 

laboratório clínico animal, anestesiologia veterinária, técnicas cirúrgicas, práticas em 

clínica médica de pequenos animais, clínica cirúrgica de pequenos animais. 
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• Todo o processo avaliativo dos discentes, regularmente 

matriculados, do curso de Medicina Veterinária ministrado pela Universidade Católica 

de Brasília que se inscreverem para realizarem as atividades complementares, por meio 

de estágio extracurricular, na Clínica -Escola de Medicina Veterinária da Universidade 

Católica de Brasília (CatólicaVet) será executado pela Coordenação do referido curso, 

em conjunto com o corpo técnico da Clínica-Escola, de forma impessoal, sendo, na 

realização de avaliação do desempenho destes, utilizado única e exclusivamente, 

durante a realização das provas Teórica e Prática, os parâmetros objetivos acima 

especificados, ficando após a conclusão do processo seletivo toda a documentação 

pertinente a disposição dos discentes inscritos.  

6. DAS VAGAS  

O presente processo seletivo oferecerá aos discentes do curso de Medicina Veterinária 

regularmente matriculados e aprovados em todas as etapas, 42 (quarenta e duas) vagas ao todo 

para a realização das atividades complementares, por meio de estágio extracurricular, na Clínica-

Escola de Medicina Veterinária da UCB (CatólicaVet), sendo estas dispostas da seguinte forma: 

Semestre 
Vagas total 

por período 
Manhã Tarde Noite 

1º 03 01 01 01 

2º 03 01 01 01 

3º 03 01 01 01 

4º 03 01 01 01 

5º 06 02 02 02 

6º 06 02 02 02 

7º 06 02 02 02 

8º 06 02 02 02 

9º 06 02 02 02 

10º XX XX XX XX 

TOTAL 42 14 14 14 

7. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES PELOS APROVADOS 

Os discentes do curso de Medicina Veterinária da UCB regularmente matriculados e 

aprovados em todas as etapas do processo seletivo terão suas atividades complementares por meio 

de estágio extracurricular na Clínica-Escola de Medicina Veterinária (CatólicaVet) iniciadas no 

dia 11/03/2023.  

Para que os discentes aprovados possam iniciar regularmente suas atividades no prazo 

previsto no parágrafo anterior, devem necessariamente preencher os formulários constantes no 
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anexo II do presente edital e realizar a entrega de toda a documentação neles previstas até no mais 

tardar dia 28/02/2023 às 17h, no seguinte local: INTEGRA-UCB. 

8. DO CRONOGRAMA DO PRESENTE EDITAL 

 

Período Atividades previstas 

19/12/2022 Lançamento do edital. 

 1º/02/2023 até  08/2/2023 - Até as 19h Inscrição 

14/02/2023 das 10h às 12h30 Avaliação Teórica 

16/02/2022 das 9h às 20h Avaliação Prática 

23/02/2023 Divulgação do resultado 

28/02/2023 até as 17h Entrega de toda a documentação 

1º/03/2023 até 06/03/2023 Período de assinatura pelos aprovados do 

Termo de Compromisso para realizaçao 

das atividades complementares na Clínica-

Escola de Medicina Veterinária da 

Universidade Católica de Brasília 

(CatólicaVet) 

11/03/2023 Início das Atividades pelos Discentes 

aprovados 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Para quaisquer esclarecimentos adicionais, o discente deverá entrar em contato por 

meio dos seguintes meios de contatos: edilaine.fernandes@p.ucb.br.   

Brasília - DF, 19 de dezembro de 2022. 

 

 

Profa. Me. Adriana Pelizzari 

Reitora Interina 

 

 

mailto:edilaine.fernandes@p.ucb.br
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO 

DE COMPROMISSO PELOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA A 

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NA CLÍNICA-ESCOLA DE 

MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 

(CATÓLICAVET) 

3 vias impressas 

 

LOCAL DE ENTREGA: INTEGRA UCB – Localizado no Bloco M. 

CRONOGRAMA: 

08 de fevereiro de 2023 – Data-limite para a entrega da Ficha de Inscrição do Estágio, do Termo 

de Apresentação do Aluno e da seguinte documentação: 

• RG; 

• CPF 

• Comprovante de residência; 

• 01 foto 3x4 recente; 

• Comprovante da apólice de seguros contra acidentes pessoais; 

• Hemograma completo atualizado; 

• Carteira de vacinação atualizada contendo as seguintes imunizações: Hepatite 

B, Vírus da Influenza, Febre Amarela, Tríplice Viral e Antitetânica. Raiva (COM 

TITULAÇÃO) 

 

06 de março de 2023 – Data-limite para a assinatura do Termo de Compromisso do estágio 

extracurricular 

 

As datas-limite devem ser rigorosamente respeitadas, caso contrário ensejará no não 

cumprimentos das normas e as horas NÃO serão validadas. 
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ANEXO II 

FORMULÁRIOS 

SISTEMA DE INSCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES - CLÍNICA-ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA DA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA (CATÓLICAVET) 

 

CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

Nome:  

Número de matrícula:                             Semestre:   

Endereço Residencial:  

Telefone Residencial:  

Telefone Celular:  

Telefone Comercial: 

E-mail pessoal:  

Identidade n°:  

CPF n°  

Período em que pretende estagiar: (      ) MANHÃ (      ) TARDE       (        ) NOITE 

  

____________________________________ 

Aluno (a)  

Taguatinga, ___________________________________. 
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SISTEMA DE INSCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES CatólicaVet - UCB 

 

CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 

ALUNO (A) 

Nome:  

 Data de Nascimento:  

Matrícula nº:                  Curso:          Turno:                   Semestre:  

RG nº:   Órgão Expedidor:      CPF nº:        Estado Civil/Nacionalidade:  

Endereço:            Bairro:  

Cidade:               Estado:                       CEP:              Fone(s):               e-mail:  

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Razão Social:      doravante denominada simplesmente  

Endereço:           Bairro:         Cidade:     Estado:     CEP:        Fone(s):   

Nome da Atividade:                         Inscrições:                   Estadual nº:  

Representada por:                    Cargo:  
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DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CRIAÇÃO DA PASTA DO ALUNO 

 

 

HEMOGRAMA COMPLETO (ATUALIZADO E ORIGINAL) 

CARTEIRA DE VACINAÇÃO (HEPATITE B, VÍRUS DA INFLUENZA, FEBRE 

AMARELA, ANTI-RÁBICA (com titulação), TRÍPLICE VIRAL, ANTITETÂNICA - 

CÓPIA). 

CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG - CÓPIA) 

CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF - CÓPIA) 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (ATUALIZADO – CÓPIA) 

APÓLICE DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS (CÓPIA) 

01 FOTO 03X04 (RECENTE) 
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CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR NO HOVET - UNIDESC  

Orientador / UCB:  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

Nome:  

Número de matrícula:                             Semestre:   

Endereço Residencial:  

Telefone Residencial:  

Telefone Celular:  

Telefone Comercial: 

E-mail pessoal:  

Identidade n°:  

CPF n°  

Período em que pretende estagiar: (      ) MANHÃ (      ) TARDE       (        ) NOITE 

  

Taguatinga, ___________________________________. 

   

 

____________________________________ 

Aluno (a)  
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CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR CATOLICAVET- UCB 

Coordenadora do Curso:  

Orientador / UCB:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


