COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA VETERINÁRIA
Rua General Rondon, 29/102 – Bloco A
São Francisco, Niterói/RJ – CEP 24360-100

Prezados especialistas,
Elaboramos este check list para auxiliar vocês a verificarem o cumprimento dos
itens previstos no regulamento para renovação do Título de Especialista em Cirurgia
Veterinária (TECV). Este regulamento está disponível no site do Colégio Brasileiro de
Cirurgia Veterinária (CBCV) e deverá ser de domínio de todos os especialistas, para
assim, cumprirem suas determinações.
Esperamos que este documento possa ser um facilitador na manutenção do seu
título de especialista.
Atenção, a cada nova diretoria executiva, altera-se o Secretário Geral e,
portanto, seu endereço. Fique atento e verifique junto no site do CBCV a atual gestão.
Para a gestão 2021/2022, documentação deverá ser enviada via correio para o
seguinte endereço: Rua Raul Soares, 159, CAIXA POSTAL 151, Lavras, Minas Gerais,
37200970. A/C Dr. Rogério Barroso.

Dr. Rogério Magno do Vale Barroso
Prof. Adjunto da Universidade Federal de Lavras
Secretário Geral do CBCV 2021/2020

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA VETERINÁRIA
Rua General Rondon, 29/102 – Bloco A
São Francisco, Niterói/RJ – CEP 24360-100

ITEM A SER CUMPRIDO
Carta endereçada ao Secretário Geral do CBCV.
Declaração de associado
Declaração de quitação de débitos junto ao CBCV

Comprovação de realização de 20 cirurgias por
ano (100 procedimentos em 5 anos)
Apresentar certificado de pelo menos 12
horas/ano
de
frequência
a
palestras/cursos/congressos
nas
áreas
referentes ao programa dos tópicos da prova
para TECV
Estar presente há pelo menos 1 (um) evento do
CBCV em 5 anos
Perfazer o total de 20 pontos de acordo com o
descrito nos pré-requisitos para inscrição no
concurso de TECV

COMO
Solicitação de análise documental para revalidação do
TECV
Retirados no próprio site na área do Associado
Retirados no próprio site na área do Associado. Atenção!
Após 2 anos de inadimplência, o associado é desligado do
colégio e, caso seja especialista perderá esta condição
também.
Deverão serem comprovadas através do envio das fichas
cirúrgicas
Participação como ouvinte em cursos, congressos, e
demais formas de educação continuada do especialista,
comprovando que ele buscou a manutenção e
aprimoramento de seu conhecimento
comprovado através do certificado de participação
Envio dos comprovantes de realização dos itens abaixo:
1. cursos relacionados ao programa dos pontos –
12h/1 ponto
2. estágios na área de Cirurgia – 120h/5 pontos
3. palestras ministradas na área de Cirurgia
a. evento internacional – 4 pontos
b. evento nacional – 3 pontos
c. evento estadual – 2 pontos
d. evento local (semana acadêmica,
jornadas, encontros) – 1 ponto
4. trabalhos apresentados e publicados na área de
Cirurgia
a. resumo apresentado em congressos
nacionais – 2 pontos
b. resumo apresentado em congressos
internacionais – 2 pontos
c. trabalho apresentado na íntegra em
anais de eventos nacionais – 5 pontos
d. trabalho apresentado na íntegra em
anais de eventos internacionais – 7
pontos
e. trabalho publicado em revista de
divulgação nacional – 5 pontos
f. trabalho publicado em revista de
divulgação internacional – 7 pontos
g. trabalho publicado em revista nacional
indexada – 10 pontos
h. trabalho publicado em revista
internacional indexada – 15 pontos

CHECK

