
 

 

 

 

 

ERRATA AO EDITAL DA FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DE 

SAÚDE – CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO PROGRAMA DE 

APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA (PAP-

MV) N.09/2018 
 

A Comissão do Programa de Aprimoramento Médico-Veterinário através de sua Coordenadora 

do PAP-MV, Prof.ª. Fabiana dos Santos Monti, torna público para conhecimento dos 

interessados, que foi realizada correção no Edital n. 09/2018 do Programa de Aprimoramento 

Profissional em Medicina Veterinária (PAP-MV, assim como se segue: 

 No item - 2. DAS INSCRIÇÕES – Documentos necessários,  

Onde se lê: 

• Quando não estiver de posse do diploma, apresentar declaração de conclusão da 

graduação, com a data da colação de grau, em Medicina Veterinária, anterior ao início 

do Programa de Aprimoramento (01/03/2018). 

Leia-se: 

• Quando não estiver de posse do diploma, apresentar declaração de conclusão da 

graduação, com a data da colação de grau, em Medicina Veterinária, anterior ao início 

do Programa de Aprimoramento (01/03/2019). 

 

No item - 2.1 DAS CONSIDERAÇÕES  

 

Onde se lê: 

Após análise de toda documentação encaminhada pelos candidatos dentro dos prazos e 

normas deste Edital, a Comissão do PAP-MV emitirá Edital de Homologação das inscrições 

com cronograma convocando os aptos para a primeira fase deste processo seletivo, que será 

divulgado no dia 25 de fevereiro de 2019 a partir das 15 horas no site da Universidade e na 

secretaria do Curso de Medicina Veterinária e da Pós-Graduação. 

Leia-se: 

Após análise de toda documentação encaminhada pelos candidatos dentro dos prazos e 

normas deste Edital, a Comissão do PAP-MV emitirá Edital de Homologação das inscrições 

com cronograma convocando os aptos para a primeira fase deste processo seletivo, que será 

divulgado no dia 05 de fevereiro de 2019 a partir das 15 horas no site da Universidade e na 

secretaria do Curso de Medicina Veterinária e da Pós-Graduação. 

As demais disposições do referido edital permanecem inalteradas. 

 

Profª. Fabiana dos Santos Monti 

Coordenadora da Comissão do Programa de Aprimoramento Médico-Veterinário 

 

 

 


