
 

 

 

EDITAL Nº 005/2022 

 

A Faculdade Santo Ângelo – FASA no uso de suas atribuições legais, torna 

público o presente EDITAL Nº 005-2022, com abertura de inscrições para o Grupo de 

Estudo em Pequenos Animais. 

Considerando as deliberações tomadas em reunião de Congregação de 

Curso realizada em 22 de fevereiro de 2022, bem como a necessidade de desenvolver 

um estímulo para aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem a FASA 

torna público a comunidade acadêmica discente a abertura do presente edital de 

inscrição do grupo de estudos voluntário do curso de Graduação em Medicina 

Veterinária, de acordo com as seguintes normas: 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1 Período de 30 de março de 2022 à 04 de abril de 2022, via portal 

acadêmico.  

1.2 Os discentes interessados deverão submeter, sua inscrição para a 

coordenação de curso no prazo estipulado. 

1.3 Os discentes deverão, deverão ter cursado pelo menos dois semestres 

do curso de Medicina Veterinária. 

 

2. DA SELEÇÃO 

2.1 A seleção levará em consideração os seguintes quesitos: 

a) Maior Média na Avaliação Teórica e Prática; 

b) Maior Média Geral no curso; 

c) Maior assiduidade nas atividades letivas do curso. 

 

3. DAS VAGAS 

3.1 Serão ofertadas uma totalidade de 30 vagas, sendo distribuídas em: 

a) Terceiro semestre, 05 vagas; 

b) Quinto semestre, 10 vagas; 



 

c) Sétimo semestre, 15 vagas. 

3.2 Em caso de não serem completadas as vagas em algum dos semestres 

especificados, será assegurado ao docente responsável pelo grupo de estudos, a 

seleção dos alunos para as vagas remanescentes.  

 

4. CRONOGRAMA GERAL 

4.1 Inscrições: 30.03.2022 à 04.04.2022; 

4.2 Seleção: 05 e 06.04.2022; 

4.3 Divulgação final da seleção: 07.04.2022; 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 Ter disponibilidade para: 

a) Reuniões semanais no formato presencial e remoto, entre às 13h e 

14h; 

b) Participação efetiva em pelo menos 75% das atividades do grupo de 

estudo; 

c) Produção de um Paper ao final das atividades do grupo de estudo. 

 

6. CERTIFICAÇÃO 

6.1 Ter participado no mínimo de 75% dos encontros do grupo; 

6.2 Entrega no prazo do Paper conforme solicitações realizadas pela 

docente responsável; 

6.3 A carga horária a ser computada será de até 28 horas, sendo 

considerado: 

a) 1h para cada encontro agendado; 

b) 1h para estudo do material proposto para cada encontro. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 Casos omissos ou excepcionais serão dirimidos pela Coordenação do 

Curso de Medicina Veterinária. 

7.2  Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre a disposição deste edital, 

podem ser solicitas a Coordenação do Curso de Medicina Veterinária. 



 

7.3 O início das atividades do Grupo de Estudos será em 15 de abril de 2022. 

 

Santo Ângelo, 10 de março de 2022. 

 

 

 

 

Professor Rafael Rossetto 
Diretor-Presidente 

 

 


