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PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO – NUPPE 

 

 
 SEGUNDO ADITIVO DO EDITAL N° 12/2019 DE PROCESSO SELETIVO DA  

PÓS-GRADUAÇÃO EM CLÍNICA E CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS  

 

 

O Centro Universitário Católica do Tocantins - UniCatólica, através do Núcleo de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão - NUPPE, torna público para conhecimento, as alterações no 

edital nº 12/2019 referentes ao Processo Seletivo da Pós-graduação em Clínica e Cirurgia de 

Pequenos Animais.  

 

Onde se lê:  
 
2. PUBLICO-ALVO:  
 
2.1. Portadores de diploma em Medicina Veterinária, reconhecidos pelo MEC, que pretendam 

qualificar-se para atuar no mercado ou que já atuam no atendimento clínico e cirúrgico de 

pequenos animais que necessitem de reciclagem preparando-se para novos desafios no 

mercado de trabalho, além dos recém-graduados que buscam formação específica 

aprimoramento dos conhecimentos.  

2.2. Graduandos em Medicina Veterinária, desde que estejam cursando os dois últimos períodos 

da graduação.  

Parágrafo único: Os graduandos em Medicina Veterinária interessados ingressarão no curso 

apenas como alunos especiais, nos termos do item 9 do presente edital.  

 

Leia-se:  

2. PUBLICO-ALVO:  

2.1. Portadores de diploma em Medicina Veterinária, reconhecidos pelo MEC, que pretendam 

qualificar-se para atuar no mercado ou que já atuam no atendimento clínico e cirúrgico de 
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pequenos animais que necessitem de reciclagem preparando-se para novos desafios no 

mercado de trabalho, além dos recém-graduados que buscam formação específica 

aprimoramento dos conhecimentos. 

2.2. Portadores graduados de cursos afins a Medicina Veterinária, com apresentação da grade 

curricular respectiva, a qual deverá ser submetida a análise e aprovada pelo NUPPE.   

2.3. Graduandos em Medicina Veterinária, desde que estejam cursando os dois últimos períodos 

da graduação, na condição de alunos especiais, nos termos do item 9 do presente edital. 

 

Palmas – TO, 17 de outubro de 2019 
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