ANEXO III
Modelo de Curriculum vitae para a prova de concessão do título de
especialista em cardiologia veterinária

Orientações gerais para o preenchimento:
•

Preencher na ordem como descrita neste modelo. Deixar o item em branco
caso não haja nada a ser declarado (não alterar a ordem original)

•

Seguir estritamente os exemplos colocados ao longo deste modelo para o
preenchimento.

•

Anexar todos os documentos comprobatórios, digitalizados ou
escaneados, de cada um dos itens aqui descritos, identificando-os pelo
número no título do arquivo.

DADOS PESSOAIS
•

Nome completo

•

Data de Nascimento

•

Naturalidade (Cidade / UF / País)

•

RG

•

CPF

•

CRMV-UF

•

Endereço residencial

•

Endereço profissional

•

Endereço eletrônico (e-mail)

•

Telefones (com DDD)

•

Graduação (Instituição, ano de graduação)

CERTIFICAÇÃO / TITULAÇÃO

1.

Curso de Especialização (entidade promotora, Instituição de Ensino
Superior, área do curso, carga horária teórica e prática, período, título da

monografia) (Documento nºxx)

2.

Residência ou aprimoramento em cardiologia veterinária (Instituição de
ensino, nome do programa de residência/aprimoramento, ano de
conclusão, carga horária total) (Documento nºxx)

3.

Residência em clínica médica (Instituição de ensino, nome do programa de
residência/aprimoramento, ano de conclusão, carga horária total)
(Documento nºxx)

4.

Mestrado (Instituição de ensino, área de concentração, título da dissertação,
nome do orientador, data de defesa) (Documento nºxx)

5.

Doutorado (Instituição de ensino, área de concentração, título da tese,
nome do orientador, data de defesa) (Documento nºxx)

6.

Livre-docência (Instituição de ensino, área, título da tese, data da
obtenção do título) (Documento nºxx)

7.

Pós-doutorado / Estágio Sênior / Fellow (Instituição de ensino ou
pesquisa, período de desenvolvimento, orientação e título do projeto)
(Documento nºxx)

ATIVIDADE PROFISSIONAL
1.

Experiência em atendimento e procedimentos cardiológicos por ano (média
anual em cada local) no último quinquênio, (2018-2022)
EXEMPLO DE DECLARAÇÃO (Elaborá-las como disposto nos itens
3.1.5.1 a 3.1.5.7; 3.1.5.8.2 e 3.1.5.8.3 bem como no anexo V deste
edital):
Estabelecimento / Empresa: Nome completo
Média anual (em número de casos NOVOS / exames / procedimentos
realizados)
Atendimento clínico: XXX

Eletrocardiograma / HOLTER: XXX
Ecocardiograma: XXX
Procedimentos cirúrgicos: XXX
Documento nºxx

EXEMPLO DE EMPRESA (como disposto no item 3.1.5.8.1 deste
edital)
Nome da empresa:
CNPJ:
Documento nºxx (contrato social)

EXEMPLO DE SITES DOS LOCAIS DE ATUAÇÃO (como disposto
no item 3.1.5.8.4 deste edital)
Local 1: http://www.XXXXXXX.com.br

EXEMPLO DE PRINT-SCREENS DE POSTAGENS EM REDE
SOCIAL (como disposto no item 3.1.5.8.5 deste edital)
Print 1 (Documento nºxx)

2.

Responsabilidade ou chefia de serviços relacionados à cardiologia
veterinária (atendimento clínico, exames e/ou cirurgia cardio-torácica)
em hospitais veterinário-escola, coordenação de equipes especializadas
em cardiologia veterinária

EXEMPLO (como disposto nos itens 3.1.5.1.3 e 3.1.5.1.4 deste edital)
Empresa / Instituição (nome completo):
CNPJ:
Tempo de atividade (Em anos):
(Documento nºxx):

3.

Atividade como editor, membro de corpo editorial ou assessor ad-hoc
de periódicos (Colocar nome do periódico, tempo de atividade,
Documento nºxx)

ATIVIDADE CIENTÍFICA E DE APRIMORAMENTO
1.

Presidência ou coordenação de eventos, comissão científica ou
comissão organizadora de eventos vinculados à especialidade,
promovidos por associações, sociedades, academias e colégios sem fins
lucrativos (Nome do evento, entidade promotora, local, período)
(Documento nºxx)

2.

Organização de eventos vinculados à especialidade (Nome do evento,
entidade promotora, local, período) (Documento nºxx)

3.

Autoria de trabalhos científicos vinculados à especialidade publicados
em periódicos internacionais ou nacionais, arbitrados e indexados
(elencar conforme exemplo abaixo)
EXEMPLO:
(Documento nºxx)
BOSWOOD, A.; HÄGGSTRÖM, J.; GORDON, S, G, et al. Effect of
Pimobendan in dogs with preclinical myxomatous mitral valve disease and
cardiomegaly: the EPIC study – a randomized clinical trial. Journal of
Veterinary Internal Medicine. 30, p. 1765-1779, 2016.
Obs: Caso haja mais de 3 autores usar “et al.”

4.

Autoria

de

trabalhos

científicos

vinculados

à

especialidade

(comunicações orais, pôsteres) apresentados em congressos, conclaves
ou similares (nacionais ou internacionais)
EXEMPLO

(Documento

nºxx)

SALLES, J. R. S. ; REIJANI, F. ; VILLAS BÔAS, V. M. . Avaliação
ecocardiográfica após uso de dexmedetomidina, associada à lidocaína
via epidural, em cadela submetida à ovariohisterectomia: relato de caso.
In: III Congresso Brasileiro de Cardiologia Veterinária, 2018,

Campos do Jordão - SP. Anais do III Congresso Brasileiro de Cardiologia
Veterinária, 2018. v. 1. p. 54-54.
Obs: Caso haja mais de 3 autores usar “et al.”
5.

Publicação de livro da especialidade

EXEMPLO
(Documento nºxx)
LARSSON, M, H, M, A. Tratado de cardiologia de cães e gatos. 1 ed.
São Caetano do Sul: Interbook Editorial, 2020.

6.

Publicação de opúsculo da especialidade (Utilizar o mesmo exemplo do
livro) (Documento nºxx)

7.

Autoria de capítulo vinculado à especialidade publicado em livro

EXEMPLO
(Documento nºxx)
PETRUS, L, C.; GIMENES, A, M.; MANTOVANI, M, M. Degeneração
mixomatosa valvar. In: LARSSON, M, H, M, A. Tratado de cardiologia
de cães e gatos. 1 ed. São Caetano do Sul: Interbook Editorial, 2020.

8.

Tradução de livro ou capítulo de livro vinculado à especialidade

EXEMPLO

(Documento nºxx)
SOUSA, M, G. Eletrocardiografia de cães e gatos: diagnóstico de
arritmias. 2 ed. São Paulo: Editora Med Vet, 2019.

9.

Participação em eventos vinculados à especialidade promovidos por
associações,

sociedades,

academias

internacionais de cardiologia veterinária.

e

colégios

nacionais

ou

10.

Participação em eventos (simpósios, seminários, cursos, encontros,
palestras) vinculados à especialidade promovidos por entidades
privadas ou públicas (faculdades de medicina veterinária; farmácias de
manipulação; laboratórios; clínicas e hospitais veterinários; instituições
privadas promotoras de cursos)

EXEMPLO (Para os itens 9 e 10)

III Congresso Brasileiro de Cardiologia Veterinária (Promovido
pela Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária), Campos do
Jordão, 2018. (Documento nºxx)

11.

Estágio em serviços de cardiologia veterinária, com acompanhamento
de atendimento clínico e exames cardiológicos (Discriminar local,
orientador responsável e carga horária) (Documento nºxx)

ATIVIDADE FORMADORA

1. Palestras em eventos vinculados à especialidade promovidos por associações,
sociedades, academias, colégios nacionais ou internacionais de cardiologia
veterinária (Tema da palestra, nome do evento, entidade promotora, local, data)
(Documento. nºxx)

2. Palestras vinculadas à especialidade em eventos promovidos por faculdades,
associações, sociedades, academias, colégios nacionais ou internacionais de
medicina veterinária (Tema da palestra, nome do evento, entidade promotora, local,
data) (Documento. nºxx)

3. Aulas vinculas à especialidade proferidas em curso de pós-graduação lato sensu
e/ou stricto sensu (Tema da aula, entidade promotora, Instituição de Ensino

Superior local, data) (Documento. nºxx)

4. Coordenação de programas de residência ou aprimoramento em cardiologia veterinária
ou outras áreas da medicina veterinária (Instituição, nome do programa, período
do mandato) (Documento. nºxx)

5. Coordenação de Curso de Graduação de lnstituição de Ensino Superior (Instituição,
nome do curso, período do mandato) (Documento. nºxx)

6. Coordenação de Curso de Pós-graduação stricto sensu em lnstituição de Ensino
Superior (Instituição, nome do curso, período do mandato) (Documento. nºxx)

7. Coordenação de Curso Especialização em Cardiologia Veterinária (Entidade
promotora, Instituição de Ensino Superior, nome do curso, período do curso)
(Documento. nºxx)

8. Orientações e coorientações de mestrado e doutorado concluídas e aprovadas
(Instituição, programa de pós-graduação, área de avaliação junto à
CAPES/MEC, modalidade, área de concentração, nome do orientado, título da
dissertação ou tese, data da defesa). (Documento. nºxx)

9. Orientações de pós-doutorado (Instituição, nome do orientado, título do projeto,
período da orientação). (Documento. nºxx)

10.

Orientações de monografias de cursos de especialização (Instituição, nome do
aluno, título da monografia, data e resultado da avaliação) (Documento. nºxx)

11. Orientações de iniciação científica de pesquisas vinculadas à especialidade
(Instituição, agência de fomento se houver, nome do aluno, título do projeto,
período de desenvolvimento) (Documento. nºxx)

12. Orientações de estagiários na especialidade (Local do desenvolvimento, nome do
orientado, instituição de origem ou CRMV do orientado, carga horária e

período do estágio) (Documento. nºxx)

13. Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso na Graduação, relacionado à
especialidade (Instituição, nome do orientado, título do trabalho, data e
resultado da avaliação) (Documento. nºxx)

14. Responsabilidade por disciplina da especialidade em Programa de Pós-Graduação
stricto sensu (Instituição, nome do Programa de Pós-graduação, título da
disciplina, carga horária, data de oferecimento efetivo da ministração)
(Documento. nºxx)

15. Responsabilidade por disciplina(s) de graduação relacionadas à Cardiologia
veterinária (fisiologia; semiologia; diagnóstico por imagem; clínica médica)
(Documento. nºxx)

ATIVIDADE ASSOCIATIVISTA OU ASSESSORIA

1. Membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária - SBCV
(período da gestão)

2. Associado da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária - SBCV

3. Membro de academia, colégio, associação ou sociedade de cardiologia veterinária
estrangeira (Documento. nºxx)

4. Membro de diretoria de academia, colégio, associação ou sociedade de
especialistas ou da profissão médico veterinária (período da gestão) (Documento.
nºxx)

5. Membro de comissões assessoras do sistema CFMV/CRMV (período da gestão)
(Documento. nºxx)

