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Associação Brasileira de Patologia Veterinária – ABPV 

 
EDITAL ABPV – 02/2015 

 

 
 
Ata das atividades da comissão para avaliação dos candidatos ao título de 

especialista em patologia veterinária em atendimento ao Edital ABPV 02/2015. 

 
Reuniu-se nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2015, em Belo Horizonte/MG, a comissão 

para avaliação dos candidatos ao título de especialista em patologia veterinária, 

instituída pela Portaria no 01/2015 da Associação Brasileira de Patologia Veterinária 

(ABPV), com a presença dos seguintes membros: Claudio Severo Lombardo de Barros, 

José Luiz Catão Dias, Paulo Cesar Maiorka, David Driemeier e Renee Laufer Amorim. No 

dia 18 de julho de 2015, foi revisado, pela Comissão, todo o material a ser utilizado nas 

provas do exame de certificação. As provas ocorreram no dia 19 de julho de 2015, no 

Departamento de Patologia Geral - Terceiro Andar - Bloco F - Sala 167, Instituto de 

Ciências Biológicas, Campus da Pampulha, Universidade Federal de Minas Gerais. Av. 

Antonio Carlos, 6627, Belo Horizonte, MG. As provas foram aplicadas conforme o 

seguinte cronograma: 

 
19/07/2015, de 8:00 às 10:30 h – Prova prática de microscopia, composta por 18 
lâminas histológicas, incluindo uma imagem de citologia aspirativa e um painel de um 
painel de micrografias de cortes corados por imuno histoquímica. 
 
19/07/2015, de 11:00 as 12:00h – Prova prática de macroscopia, composta por 30 
imagens de alterações macroscópicas em diversos órgãos ou sistemas orgânicos de 
animais domésticos ou selvagens. 
 
19/07/2015, de 14:00 às 17:00h – Prova teórica composta por 100 questões de 
múltipla escolha, sendo 30 questões sobre patologia geral e 70 questões sobre 
patologia especial; 
 
20/07/2015, de 9:00 às 12:30h – A Comissão reuniu-se para finalização das correções 
das provas e avaliação dos curricula vitae dos candidatos. 
 
Compareceram a todas as provas os candidatos:  
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Raquel Lopes Hungueri dos Santos, Breno Souza Salgado e Aline de Marco Viott 

Raquel Lopes Hungueri dos Santos (CRMV – MG 10797) 
 Prova teórica (peso 5): 5,2  
 Prova prática – macro e microscopia (peso 4): 7,0 
 Curriculum vitae (peso 1): 10,0 
 Pontuação final: 6,4  
 
Breno Souza Salgado (CRMV- MG 13780) 
 Prova teórica (peso 5): 7,0 
 Prova prática – macro e microscopia (peso 4): 7,3 
 Curriculum vitae (peso 1): 10,0 
 Pontuação final: 7,4 
 
Aline de Marco Viott (CRMV – PR 12437) 

Prova teórica (peso 5): 8,3 
 Prova prática – macro e microscopia (peso 4): 9,0 
 Curriculum vitae (peso 1): 10,0 
 Pontuação final: 8,8 
 
Considerando os resultados detalhados acima, os candidatos foram considerados 

APROVADOS e aptos ao título de especialista em patologia veterinária, conforme os 

requisitos estabelecidos pelo Edital ABPV 02/2015, pela Resolução ABPV 01/2011 e 

pela Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) no 935, de 10 de 

dezembro de 2009. 

 

No dia 6 de outubro de 2015, esta ata foi redigida e lavrada, que segue assinada por 

todos os membros titulares da Comissão para avaliação dos candidatos ao título de 

especialista em patologia veterinária. 

 
Claudio Severo Lombardo de Barros 
 
 
 
 
José Luiz Catão Dias    David Driemeier 
 
 
 
Paulo Cesar Maiorka    Renée Laufer Amorim 


