
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM 
MEDICINA VETERINÁRIA/ÁREA PROFISSIONAL 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA “Lato sensu” EM ÁREA 

PROFISSIONAL DE SAÚDE/MEDICINA VETERINÁRIA PARA O PRIMEIRO 
PERÍODO LETIVO DE 2022  

COMUNICADO 

 

A Coordenadora do Conselho da Residência em Medicina Veterinária – Coremev/UnB, 
vinculado à Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital 
Universitário da Universidade de Brasília - Coremu/UnB, no uso de suas atribuições 
legais, comunica o seguinte: 

1. O item 5.1 do Edital nº 1/2021, estabeleceu que os candidatos ao processo seletivo 
realizassem suas inscrições em plataforma digital com acesso pelo seguinte link: 
https://inscricaoposgraduacao.unb.br. Entretanto, conforme relato de alguns candidatos, 
a plataforma apresentou problemas com o login entre os dias 30/10 e 31/10/2021, fato 
esse atestado pela Comissão de Seleção.  

2. Diante disso, a Coordenação do Conselho da Residência Médica Veterinária comunica 
que receberá, excepcionalmente, via e-mail a documentação dos(as) candidatos(as) que 
atestarem a impossibilidade de login na plataforma mesmo após seguirem as instruções 
presentes na plataforma digital de inscrição. 

3. Não se trata de prorrogação do prazo de inscrição. O aceite da documentação é 
destinado apenas a aqueles(as) candidatos(as) que se manifestarem e comprovarem a 
impossibilidade do acesso à plataforma de inscrição entre os dias 30/10 e 31/10/2021. 

4. Os(as) candidatos(as) que se enquadrarem na situação apresentada nesse comunicado 
devem enviar toda a documentação prevista no edital e o formulário de inscrição 
preenchido para o seguinte e-mail: <residenciavet@unb.br>. Todos os arquivos devem 
estar em formato PDF, caso contrário não serão considerados. 

5. O formulário de inscrição está disponível seguinte endereço eletrônico: 
http://fav.unb.br/pos-graduacao/programa-em-residencia-medica-veterinaria 

6. Os documentos serão recebidos até as 18h do dia 05/11/2021. 
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