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CAPÍTULO I 

DA NATUREZA DESTE REGIMENTO 

Art. 1º Tratar de assuntos pedagógicos referentes ao Programa de Residência 

Multiprofissional em Área de Saúde em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e 

Anestesiologia de Animais de Companhia da Universidade Federal de Jataí (UFJ). 

 

Parágrafo único. A organização e o funcionamento do Programa de Residência 

Multiprofissional em Área de Saúde em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e 

Anestesiologia de Animais de Companhia da UFJ reger-se-ão pela Legislação Federal, 

pelas Resoluções da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde 

(CNRMS), pelo Estatuto e pelo Regimento Geral da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), pelo Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UFG, pelo 

Regulamento e pelas Resoluções da Comissão das Residências Multiprofissionais em 

Saúde e em Área Profissional da Saúde (COREMU) da UFG e por este Regimento. 

 

CAPÍTULO II 

DO RODÍZIO DOS RESIDENTES NAS DIFERENTES ÁREAS ABORDADAS NAS 

DISCIPLINAS PRÁTICAS 

  

Art. 2º Os residentes deverão atuar em todas as áreas das disciplinas práticas, em sistema 

de rodízio. 

 

§ 1º As atividades desenvolvidas dentro do Hospital Veterinário da UFJ ocorrerão nas 

áreas de clínica médica, de clínica cirúrgica e de anestesiologia de animais de companhia. 

 

§ 2º As atividades desenvolvidas em órgãos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde 

deverão ocorrer na Unidade de Vigilância em Zoonoses, na Vigilância Epidemiológica e 

na Vigilância Sanitária. 

 

CAPÍTULO III 

DA ORIENTAÇÃO DOS RESIDENTES 

 

Art. 3º No primeiro semestre do curso deverá ser apresentada aos ingressantes a lista de 

possíveis orientadores, para que os próprios residentes indiquem aquele de sua 

preferência. 

 

§ 1º A coordenação do programa fica responsável pela organização da lista de possíveis 

orientadores, assim como sua divulgação aos residentes. 

 



§ 2º Poderão compor a lista de possíveis orientadores docentes vinculados ao programa e 

graduados em medicina veterinária. 

 

§ 3º Terão prioridade, na lista de possíveis orientadores, os docentes vinculados às 

disciplinas práticas do programa, desde que os mesmos não tenham outro residente com 

orientação em andamento. 

 

§ 4º Os docentes vinculados apenas às disciplinas teóricas do programa, desde que não 

tenham outro residente com orientação em andamento, também poderão compor a lista 

de possíveis orientadores. 

 

§ 5º Caso algum docente não tenha a possibilidade de assumir uma orientação, ele poderá 

solicitar a retirada do seu nome da lista de possíveis orientadores. 

 

§ 6º A prioridade na indicação feita pelos residentes, acerca de sua preferência quanto à 

orientação, deverá seguir a ordem de classificação no processo seletivo de ingresso no 

programa. 

 

CAPÍTULO IV 

DO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS TEÓRICAS 

 

Art. 4º A carga horária total da disciplina deverá ser ofertada aos residentes, conforme 

matriz curricular do curso. 

 

§ 1º A carga horária deverá ser ministrada na modalidade presencial, exceto na disciplina 

de Trabalho de Conclusão de Residência. 

 

§ 2º A critério do docente, parte da carga horária poderá ser ministrada na modalidade 

presencial e parte com atividades extraclasse, desde que o somatório de ambas não 

ultrapasse a carga horária total da disciplina e que as atividades extraclasse não excedam 

35% da carga horária total da disciplina. 

 

§ 3º Por atividades extraclasse entende-se o tempo estimado pelo docente para que os 

residentes façam a leitura de material complementar ou para o preparo de textos e de 

apresentações, que posteriormente serão abordados em sala de aula. 

 

CAPÍTULO V 

DA CARGA HORÁRIA CONTABILIZADA PARA OS DOCENTES EM AULAS 

PRÁTICAS DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL VETERINÁRIO 

 

Art. 5º Fica limitada, a 64 horas semestrais, a carga horária vinculada aos docentes em 

cada uma das disciplinas práticas, desde que o mesmo acompanhe as atividades dos 

residentes, por igual período, no Hospital Veterinário da UFJ. 

 

CAPÍTULO VI 

DO CADASTRO DE NOTAS E FREQUÊNCIAS 

 

Art. 6º Após o encerramento do semestre letivo, os docentes vinculados às disciplinas do 

programa, sejam elas teóricas ou práticas, terão limite de 10 (dez) dias para cadastrar, no 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFJ, as notas e 



frequências, consolidar as turmas virtuais e enviar, por correio eletrônico institucional, à 

secretaria de pós-graduação, uma cópia do comprovante de consolidação e o do diário de 

turma, exceto na disciplina de Trabalho de Conclusão de Residência. 

 

CAPÍTULO VII 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Art. 7º O coordenador do programa será o docente responsável pela disciplina teórica de 

Trabalho de Conclusão de Residência e, por isso, lhe serão atribuídas 20 horas da mesma 

no SIGAA/UFJ. 

 

Art. 8º Para finalização da disciplina teórica de Trabalho de Conclusão de Residência o 

residente deverá entregar um trabalho escrito e ser submetido à avaliação de uma banca 

de defesa. 

 

§ 1º O trabalho escrito deverá ser feito na modalidade de artigo científico, podendo-se 

optar por uma revisão de literatura ou por um relato de caso ou ainda por um artigo 

original. Este último com a apresentação de resultados experimentais. 

 

§ 2º O residente, em comum acordo com seu orientador, deverá eleger um periódico 

científico, com classificação Qualis Capes, e formatar o trabalho escrito seguindo, 

rigorosamente, as normas e diretrizes da revista escolhida. 

 

§ 3º É imprescindível que o trabalho escrito ainda não tenha sido publicado nem enviado 

para publicação anteriormente à defesa. 

 

§ 4º Haverá o limite de 30 (trinta) minutos para apresentação oral do trabalho junto à 

banca de defesa. Posteriormente, será concedido mesmo tempo para cada membro fazer 

suas arguições, colocações e sugestões de correção. 

 

§ 5º A nota final (NF) será calculada considerando-se a nota no trabalho escrito (E) e a 

nota da banca de defesa (D), ambas valendo 10,0 (dez) pontos, de acordo com a fórmula: 

NF = [(E)x0,6 + (D)x0,4]. 

 

Art. 9º As defesas deverão ser presenciais e realizadas nas duas últimas semanas letivas 

do quarto semestre do curso, nos dias reservados para as aulas teóricas. 

 

§ 1º Caso seja de interesse do residente, com anuência do orientador, a defesa poderá ser 

antecipada. 

 

§ 2º Em caso de necessidade de defesa após o prazo, uma solicitação de prorrogação 

deverá ser encaminhada à coordenação do programa, devidamente justificada, e esta será 

julgada pelo Núcleo Docente Assistencial Estruturante (NDAE). 

 

Art. 10º O orientador deverá informar, por correio eletrônico institucional, à secretaria 

de pós-graduação e ao coordenador do programa, com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência, o título do trabalho e a composição da banca. 

 



Parágrafo único. As bancas de defesa serão compostas pelo orientador (presidente da 

banca) e por mais dois membros, desde que estes últimos sejam médicos veterinários 

com, no mínimo, título de especialista. 

 

Art. 11. O residente deverá entregar uma versão impressa do trabalho escrito, juntamente 

com uma versão impressa das normas e diretrizes do periódico escolhido, a todos os 

membros da banca com, pelo menos, 07 (sete) de antecedência da data da defesa. 

 

Art. 12. O orientador deverá enviar, por correio eletrônico institucional, à secretaria de 

pós-graduação e ao coordenador do programa, após, no máximo, 48 horas da defesa, as 

fichas de avaliação dos três membros e a ata de defesa, todas devidamente preenchidas e 

assinadas. 

 

Art. 13. O residente deverá enviar, por correio eletrônico institucional, à secretaria de 

pós-graduação, após, no máximo, 14 (quatorze) dias da defesa, a versão final do trabalho 

em arquivo digital na extensão PDF, além de uma cópia digital do comprovante de 

submissão do artigo ao periódico escolhido. 

 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 14. Os casos omissos neste documento serão analisados pelo Núcleo Docente 

Assistencial Estruturante (NDAE) do programa. 


