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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 79/2015/PROA-MV – CAV UDESC  

 

 

O coordenador do Programa de Aprimoramento em Medicina Veterinária do 

CAV/UDESC, no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece a retificação do 

Edital Nº 79/2015/PROA-MV, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais 

itens do edital. 

 

Sobre a inscrição no artigo 03, leia-se: 

 

Art. 3º Estabelecer o período 25/01/2016 a 05/06/2016, para efetivação das inscrições. 

 

§ 1º. As inscrições deverão ser efetuadas  exclusivamente pela internet - observado o horário 

oficial de Brasília - por meio de formulário de inscrição específico, disponível no endereço 

eletrônicohttp://www.cav.udesc.br/?idFormulario=32 . 

 

§ 2º. As informações fornecidas no formulário de inscrição e o seu correto preenchimento 

são de responsabilidade do (a) acadêmico(a), dispondo, o Programa de Aprimoramento em 

Medicina Veterinária do CAV/UDESC, do direito de anular a inscrição daquele que não 

preencher o formulário de forma completa, correta e/ou fornecer dados comprovadamente 

inverídicos. 

 

§ 3º. o Programa de Aprimoramento em Medicina Veterinária do CAV/UDESC não se 

responsabilizará por inscrições não recebidas por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas na comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 

como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados. 

 

§ 4º. As inscrições deverão ser efetuadas até 23h 59m 59s do dia 05/02/2016, sendo que não 

serão aceitas inscrições efetuadas posteriormente. 

 

§ 5º. O resultado da homologação das inscrições será publicado no dia 12 de 

fevereiro de 2016 a partir das 18hs no site do Programa no seguinte 

endereço: http://www.cav.udesc.br/?id=518 

 

§ 6º. Para a inscrição o candidato deverá anexar no formulário online os seguintes 

documentos em formato PDF:  

a) Diploma do curso de graduação ou documento comprobatório de estar cursando o  

último semestre do curso de graduação. 

b) Histórico escolar da Graduação. 

c) RG e CPF. 

Lages, SC, 29 de Janeiro de 2016. 

 

 

Dr. FABIANO ZANINI SALBEGO 

Coordenador do Programa de Aprimoramento em Medicina Veterinária UDESC/LAGES 
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