
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos 

Comissão de Cultura e Extensão Universitária 
 

1 
Av. Duque de Caxias Norte, 225 – CEP: 13635-900 – Pirassununga,SP 

 19-3565.4299 -  19-3565.4340        e-mail:  apoiofzea@usp.br/fabimic@usp.br 
 

REGIMENTO INTERNO DA RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA 

SAÚDE EM SAÚDE ANIMAL E AMBIENTAL: CLÍNICA MÉDICA E 

CIRÚRGICA DE GRANDES ANIMAIS 

Capítulo I 

Das finalidades 

Artigo 1º - A Residência em Área Profissional da Saúde em Saúde Animal e 

Ambiental: Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais tem como 

finalidades contemplar a formação universitária em aspectos da prática 

profissional possibilitando ao Médico Veterinário o aprofundamento do 

conhecimento científico e a proficiência numa área do exercício da profissão, 

mediante programa de atividades a ser desenvolvido junto aos serviços 

integrados à Unidade Didático Clínico Hospitalar (UDCH), vinculada ao 

Departamento de Medicina Veterinária, sob a supervisão do Corpo Docente da 

FZEA/USP, e que deverá respeitar as normas das Resoluções CFMV nº 752, 

de 17 de outubro de 2003, CNRMS nº 3, de 4 de maio de 2010 e CNRMS nº 3, 

de 17 de fevereiro de 2011 e das Resoluções CoCEx nº 5940 de 26 de julho de 

2011 e nº 6629 de 23 de julho de 2013. 

Artigo 2º - A Residência será proposta em forma de projeto nos termos da 

Resolução CoCEx nº 6629/2013 e se desenvolverá em uma etapa, com 

duração de dois anos, abrangendo, no mínimo, 5760 horas de atividades. 

Parágrafo Único – O programa será desenvolvido com 80% da carga horária 

total sob a forma de atividades práticas e com 20% sob a forma de atividades 

teóricas ou teórico-práticas. 

Capítulo II 

Das Áreas de Residência e das Sub-Áreas 

Artigo 3º - O Programa de Residência em Área Profissional da Saúde em 

Saúde Animal e Ambiental: Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais é 

constituído de duas áreas: Áreas de Clínica Médica e Cirúrgica de Equinos e 

Área de Clínica Médica e Cirúrgica de Ruminantes.  

Artigo 4º - São Sub-Áreas da Residência na Área de Clínica Médica e Cirúrgica 

de Grandes Animais: 

a) Sub-Área de Clínica Médica e Cirúrgica de Equinos; 
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b) Sub-Área de Buiatria e Clínica de Pequenos Ruminantes; 

c) Sub-Área de Teriogenologia de Equinos; 

d) Sub-Área de Teriogenologia de Ruminantes; 

e) Sub-Área de Anestesiologia; 

f) Sub-Área de Diagnóstico por Imagem; 

Parágrafo Único – As Áreas e Sub-Áreas de Residência atualmente existentes 

poderão ser acrescidas ou diminuídas, por decisão do Conselho de Residência. 

Artigo 5º - As Áreas de Residência deverão ser definidas anualmente, no 2º 

semestre, pelo Conselho Departamental, sendo credenciadas pela CCEx e 

homologadas pelo CoCEx. 

Artigo 6º - As Áreas de Residência credenciadas pela CCEx são formadas por 

conjunto de sub-áreas, representadas pelos serviços integrados à UDCH e 

mantidas pelas Disciplinas dos Departamentos da FZEA/USP sob a 

responsabilidade do seu Corpo Docente. 

Artigo 7º - As Áreas de Residência credenciadas pela CCEx citadas no Artigo 

4º são integradas pelos seguintes serviços: 

a) Serviço de Clínica e Cirurgia de Equinos; 

b) Serviço de Clínica e Cirurgia de Bovinos e Pequenos Ruminantes; 

c) Serviço de Análises Clínicas; 

d) Serviço de Teriogenologia; 

e) Serviço de Anestesia; 

f) Serviço de Diagnóstico por Imagem; 

g) Serviço de Patologia Animal. 

Capítulo III 

Do Conselho de Residência em Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes 

Animais 

Artigo 8º - O Conselho de Residência é órgão coordenador e gerenciador do 

Programa de Residência subordinado à CCEx, constituído por: 

a) Diretor da UDCH – membro nato. 

b) Um docente e seu respectivo suplente de cada sub-área do programa de 

Residência. 
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c) Um representante e seu respectivo suplente, dos médicos veterinários 

residentes, eleitos por seus pares. 

Artigo 9º - O Presidente e o Vice-presidente do Conselho de Residência serão 

eleitos por seus membros dentre os representantes das sub-áreas, com 

mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

Artigo 10 - O mandato dos membros docentes do Conselho de Residência será 

de dois anos e o do representante dos médicos veterinários residentes será de 

um ano. 

Artigo 11 - Compete ao Conselho de Residência: 

a) aprovar, anualmente, os programas, incluindo as férias regulamentares, a 

serem desenvolvidos pelos Médicos Veterinários Residentes; 

b) zelar pelos direitos e deveres dos Médicos Veterinários Residentes; 

c) deliberar sobre resoluções e sanções relativas a problemas disciplinares e 

éticos dos médicos veterinários residentes. 

d) Propor à CCEx o desligamento de médico veterinário residente, antes de 

completado o período, por motivos devidamente justificados, quando solicitado 

pelo interessado ou pelo coordenador da área de vinculação do médico 

veterinário residente; 

e) autorizar o comparecimento de Médico Veterinário Residente a congressos 

científicos e outros conclaves, por solicitação do interessado e anuência do 

coordenador de Área ouvido(s) o(s) Responsável(is) pelo(s) Serviço(s) de 

lotação no período do evento; 

f) estabelecer anualmente o número de vagas para Médicos Veterinários 

Residentes, em cada Área de Residência; 

g) homologar as notas e conceitos outorgados aos médicos veterinários 

residentes pelo coordenador da área. 

h) decidir, por proposta dos coordenadores de área, pela aprovação ou 

reprovação dos médicos veterinários ao final de cada etapa; 

i) selecionar candidatos à Residência em Clínica Médica e Cirúrgica de 

Grandes Animais; 

j) indicar os coordenadores de área dentre os docentes vinculados aos 

Serviços integrados à UDCH; 
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l) indicar os orientadores das Sub-Áreas de Residência; 

m) indicar os membros componentes da banca de seleção dos médicos 

veterinários residentes; 

n) fixar as datas do processo seletivo de médicos veterinários residentes. 

Artigo 12 - Ao Presidente do Conselho de Residência compete representar o 

Conselho, presidir suas reuniões e fazer cumprir as deliberações emanadas do 

Conselho de Residência. 

Parágrafo Único – Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em sua 

vacância ou impedimentos. 

Artigo 13 - O Conselho de Residência reunir-se-á, obrigatoriamente, a cada 

bimestre ou quando convocado pelo Presidente ou, ainda, pela maioria dos 

seus membros. 

Capítulo IV 

Dos Coordenadores e dos Orientadores 

Artigo 14 - Os Coordenadores de Área de Residência são docentes da 

FZEA/USP portadores do título de doutor indicados bienalmente pelo Conselho 

de Residência, ouvido o Conselho Departamental. 

Artigo 15 - Ao Coordenador compete: 

a) preparar a programação anual, ouvidos os orientadores, a qual deverá ser 

submetida à aprovação pelo Conselho de Residência. A programação deverá 

contemplar título; objetivo; período de desenvolvimento e carga horária; 

número de vagas; público-alvo; procedimento de inscrição, seleção e matrícula; 

corpo docente, atividades a serem desenvolvidas e critério de aprovação ou 

reprovação; 

b) zelar, para que as atividades programadas desenvolvam-se dentro do 

planejado, mantendo contatos frequentes com os Orientadores de Áreas; 

c) organizar a escala de plantões dos Médicos Veterinários Residentes na Área 

sob a sua coordenação; 

d) analisar o afastamento dos Médicos Veterinários Residentes para a 

participação em congressos e conclaves científicos, ouvidos os orientadores a 

que os interessados estiverem vinculados no período do evento. 

Artigo 16 - Ao final de cada etapa o Coordenador encaminhará ao Conselho de 
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Residência relatório sobre assiduidade e desempenho do Médico Veterinário 

Residente propondo sua aprovação ou reprovação. 

Parágrafo Único – O relatório referido neste artigo deverá contemplar dados 

que possibilitem a emissão de histórico escolar e certificado. 

Artigo 17 - Os orientadores das Áreas são docentes da FZEA, indicados pelo 

Conselho de Residência. 

Parágrafo Único – No impedimento do orientador docente, poderão ser 

orientadores os médicos veterinários vinculados ao Serviço junto aos 

Departamentos, desde que preencham os seguintes requisitos: 

a) exercer atividade no Serviço afim há mais de 12 meses; 

b) seja julgado apto pelo Conselho de Residência. 

Artigo 18 - Poderão ser indicados mais de um orientador em cada Área. 

Artigo 19 - Aos orientadores compete: 

a) elaborar com o Coordenador de Área, antes do início das atividades, um 

programa mínimo a ser desenvolvido pelos Médicos Veterinários Residentes no 

período em que estiverem sob sua orientação; 

b) promover seminários e reuniões clínicas pertinentes à área; 

c) acompanhar diariamente as atividades dos Médicos Veterinários Residentes 

sob a sua orientação; 

d) avaliar o grau de aproveitamento dos Médicos Veterinários Residentes sob a 

sua orientação; 

e) ao término das atividades programadas para o ano, enviar ao Coordenador 

da área relatório sobre assiduidade, cumprimento de horário, interesse e 

desempenho no treinamento em serviço, participação nas reuniões clínicas e 

seminários de cada um dos médicos veterinários residentes sob sua 

orientação. 

Capítulo V 

Do programa de Residência 

Artigo 20 - O programa de Residência deverá relacionar as Sub-Áreas onde os 

Médicos Veterinários Residentes desenvolverão suas atividades, o período de 

tempo em que permanecerão em cada Sub-Área, bem como a participação em 

seminários, reuniões clínicas e congêneres. 
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§ 1º – Os programas elaborados pelos Coordenadores de Área deverão ser 

enviados ao Conselho de Residência e aprovados pelo menos 45 dias antes do 

início do respectivo período de Residência. 

§ 2º - Iniciar-se-ão as atividades após a homologação pelo COCEx, que 

receberá a programação, já aprovada pelo Conselho de Residência e pela 

CCEx, com antecedência mínima de trinta dias. 

Artigo 21 –Os Serviços onde os Médicos Veterinários Residentes de cada Sub-

Área deverão, obrigatoriamente, exercer suas atividades, são mencionados no 

“caput” do artigo 7º. 

Artigo 22 - A critério do Coordenador, poderão ser incluídas atividades em 

outras Áreas ou Serviços, inclusive naquelas não pertencentes à UDCH, bem 

como em outros Departamentos ou Instituições. 

Capítulo VI 

Da Seleção dos Médicos Veterinários Residentes 

Artigo 24 - Anualmente serão levadas a concurso as vagas existentes para 

admissão de Médicos Veterinários Residentes, cujo número será fixado pelo 

Conselho de Residência. 

Artigo 25 - Para se inscrever à seleção o candidato deverá atender aos 

seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro nato ou estrangeiro naturalizado; 

b) ter concluído há menos de dois anos, curso de medicina veterinária ou estar 

cursando o último semestre de graduação em escola do País reconhecida pelo 

Ministério de Educação; 

c) atender as especificações do edital convocatório de seleção, incluindo 

apresentação de memorial documentado, em modelo-padrão, histórico escolar, 

fotos e recolhimento de taxa de inscrição; 

d) ter homologada sua inscrição pelo Conselho de Residência; 

e) não ter sido desligado de programa depois de encerrado o prazo para 

preenchimento de vagas; 

f) não ter concluído qualquer dos programas de aprimoramento da Secretaria 

da Saúde do Estado de São Paulo. 
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Parágrafo único - No ato da inscrição o candidato deverá optar por Clínica 

Médica e Cirúrgica de Equinos ou Clínica Médica e Cirúrgica de Ruminantes e 

apresentar os documentos descritos no edital do processo seletivo. 

Artigo 26 - O exame de seleção constará de três etapas. A nota final de cada 

candidato será a média ponderada das notas obtidas em cada etapa, atribuída 

pela banca examinadora, sendo os pesos de cada uma das etapas os 

seguintes: 

a) prova de conhecimentos teóricos (peso 1) - eliminatória 

b) arguição do memorial (peso 2) 

c) avaliação do memorial documentado e do histórico escolar (peso 2) 

Parágrafo Único - Para a arguição do memorial será convocado, com base na 

nota da prova de conhecimentos teóricos, número de candidatos, que não 

ultrapasse o dobro daquele das vagas oferecidas, e que tenha obtido nota 

mínima igual ou superior a 5 (cinco) na prova de conhecimentos teóricos. 

Artigo 27 - As notas variarão de 0 (zero) a 10 (dez) podendo ser aproximadas 

até a primeira casa decimal. 

Artigo 28 - A prova de conhecimentos teóricos versará sobre programas 

pertinentes à Área de Residência e será comum a todos os candidatos. 

Artigo 29 - Os candidatos serão selecionados consoante classificação final 

obtida de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 26. 

Capítulo VII 

Do Horário de Atividades 

Artigo 30 - Os Médicos Veterinários Residentes desempenharão suas 

atividades em regime de tempo integral, com carga horária de 60 horas 

semanais, devendo também participar de plantões e reuniões clínicas 

realizadas no âmbito da UDCH. 

Artigo 30A - Estabelece o descanso obrigatório, imediato, de 6 horas, do 

residente que tenha cumprido plantão noturno ou aos finais de semana de, no 

mínimo, 12 horas. 

Parágrafo único: não é permitido o acúmulo de horas de descanso para serem 

gozadas a posteriori. 

Capítulo VIII 
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Da avaliação do Médico Veterinário Residente 

Artigo 31 - A avaliação dos Médicos Veterinários Residentes deverá ser 

realizada pelo respectivo orientador ao término das atividades, 

semestralmente, através da outorga de notas, variando de um a dez, de acordo 

com seu aproveitamento. Às notas, respectivamente variando de 9 a 10; 7 a 

8,9; 5,1 a 6,9; 5,0 e inferiores a 5,0, conceder-se-á os níveis A, B, C, D e E. 

Artigo 32 - Serão reprovados os Médicos Veterinários Residentes que 

obtiverem o conceito E em qualquer Sub-Área, ou mais de três conceitos D nas 

Sub-Áreas de atividades constantes da Programação. 

Parágrafo Único – O Médico Veterinário Residente reprovado será 

definitivamente desligado da Residência. 

Artigo 33 – Serão aprovados os Médicos Veterinários Residentes que 

cumprirem integralmente a Programação, com frequência mínima de 85% das 

atividades Teóricas e Teórico-Práticas, além de cumprirem de forma integral 

(100%) a carga horária prática do programa, obtendo média aritmética igual ou 

superior a 7,0 (sete - níveis A ou B), obtida pelas notas de avaliações em cada 

um dos Serviços e daquela outorgada à monografia ou artigo científico com 

comprovação de protocolo de envio à publicação. 

Artigo 34 - Expedir-se-á certificado de conclusão da Residência após findar a 

última das etapas. O certificado será instruído com o programa de atividades 

cumprido pelo Médico Veterinário Residente, incluindo carga horária e conceito 

obtido. O certificado será assinado pelo Pró-Reitor de Cultura e Extensão e 

pelo Diretor da Faculdade. 

Capítulo IX 

Dos Direitos e dos Deveres 

Artigo 35 - Aos Médicos Veterinários Residentes ficará assegurado: 

a) recebimento de bolsa (rendimento tributável) de Programa de Bolsas para 

Educação pelo Trabalho (Lei nº 11.129 de 30 de junho de 2005, Art. 15-18), 

concedida pelo Ministério da Saúde; 

b) repouso por 30 dias, consecutivos ou dois períodos de 15 dias cada, por ano 

de atividade; 
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c) licença maternidade ou licença adotante por período de 120 dias para a 

bolsista gestante ou adotante; 

d) licença de 5 dias para o bolsista auxiliar a mãe de seu filho recém-nascido 

ou adotado, mediante apresentação de certidão de nascimento ou do termo de 

adoção da criança; 

e) licença nojo de oito dias, em caso de óbito de parentes de 1º grau, 

ascendentes ou descendentes;  

f) em caso de afastamento por motivo devidamente justificado, deverá 

completar a carga horária prevista, repondo as atividades perdidas em razão 

do afastamento; 

g) o trancamento de matrícula, parcial ou total, exceto para o cumprimento de 

obrigações militares, poderá ser concedido, excepcionalmente, mediante 

aprovação da Comissão de Residência Multiprofissional e homologação pela 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. 

§1º - Durante o período de trancamento fica suspenso o pagamento de bolsa 

trabalho. 

§2º - A regulamentação dos afastamentos por motivos diversos dos 

mencionados nos artigos anteriores deverão ser avaliadas pelo Conselho de 

Residência ouvida a CCEx, quando couber. 

h) certificado de conclusão, no caso de aprovação, dele fazendo parte a 

especialidade, a programação, a carga horária cumprida e o conceito final 

outorgado; 

i) acesso ao acervo de periódicos e livros da biblioteca da FZEA/USP. 

Artigo 36 - Aos Médicos Veterinários Residentes cabe: 

a) apresentar por ocasião da efetivação da matrícula no programa os 

documentos exigidos conforme a legislação vigente; 

b) cumprir a carga horária padrão de 60 horas semanais, aí incluídas as horas 

destinadas às atividades teóricas e didáticas específicas (leitura, revisões, 

seminários, reuniões, discussões clínicas); 

c) cumprir a programação elaborada pelos Coordenadores de Área e pelos 

orientadores; 

d) participar das reuniões clínicas (gerais e setoriais) da UDCH; 
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e) realizar os plantões previstos na programação; 

f) não perceber salários ou rendimento laboral de qualquer natureza enquanto 

participar do programa; 

g) cumprir o presente Regulamento, as normas internas dos Serviços e as 

demais previstas. 

Parágrafo Único – à infração do regime disciplinar caberá as sanções previstas 

na regulamentação própria da FZEA/USP sem prejuízo aquelas dispostas no 

Código de Deontologia e de Ética Profissional do Médico Veterinário. 

CAPÍTULO X 

Do Desligamento dos Médicos Veterinários Residentes 

Artigo 37 – O Médico Veterinário Residente poderá ser desligado em qualquer 

da(s) etapa(a) nos seguintes casos: 

a) obtiver conceito E em qualquer sub-área ou mais de três conceitos D nas 

sub-áreas; 

b) após acumular três repreensões justificadas e por escrito, aplicadas pelo 

Conselho de Residência; 

c) estabelecimento de vínculo empregatício público; 

d) abandono do Programa. 

§ 1º - O Presidente apresentará ao Conselho de Residência a justificativa para 

o desligamento do Médico Veterinário Residente, de modo circunstanciado e 

com aciência do interessado, exceto no caso disposto na alínea “c”. 

§ 2º - Nos casos de relutância do Médico Veterinário Residente em firmar sua 

ciência, coligir-se-ão as firmas de duas testemunhas. 

§ 3º - Em caso de solicitação de desligamento por parte do Médico Veterinário 

Residente é necessária emissão de documento, por ele firmado, formalizando o 

pedido. 

§ 4º - Caberá ao Conselho de Residência deliberar sobre o desligamento 

referido no parágrafo anterior e dar conhecimento da decisão ao Médico 

Veterinário Residente e à CCEx. 

§ 5º - Fica garantido ao Médico Veterinário Residente, o direito de interposição 

de recurso, nos termos do Artigo 254 do Regimento Geral da Universidade de 

SãoPaulo. 
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CAPÍTULO XI 

Das Disposições Gerais 

Artigo 38 - Poderão ser elaborados convênios com entidades congêneres, 

nacionais ou estrangeiras, visando o intercâmbio de médicos veterinários 

residentes. 

Artigo 39 - Para o início das atividades o candidato aprovado deverá, 

obedecendo o prazo legal, comprovar a sua inscrição no Conselho Regional de 

Medicina Veterinária. 

Artigo 40 – Nos certificados de conclusão incluir-se-á a citação da Secretaria 

da Saúde do Estado de São Paulo, mantenedora das bolsas. 

Artigo 41 – Emitir-se-ão certificados pela CCEx aos docentes e demais 

orientadores envolvidos no Programa 

Artigo 42 – Os Médicos Veterinários Residentes deverão estar informados que 

as atividades da Residência Médico-Veterinária desenvolvidas não geram ou 

configuram vínculo empregatício. 

Artigo 43 - Os casos omissos serão resolvidos a pedido do Conselho de 

Residência e CCEx. 
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