
 
TÍTULO DE ESPECIALISTA 

MEDICINA VETERINÁRIA DO COLETIVO 

 
Médicos-veterinários podem se tornar especialistas em MVC, e o Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo 

(IMVC) é a organização autorizada pelo CFMV a emitir o título de especialista, publicada pela Resolução nº 1.394, 

de 13 de maio de 2021. 

A decisão ocorreu na 346ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), realizada 

em 28 de abril de 20214), em que diretores e conselheiros autorizaram, por unanimidade. 

1. Mas afinal, qual é a diferença entre Especialista e Especializado? 

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os cursos de especialização lato sensu são vistos como meios 

de aperfeiçoamento profissional e instrumentos de educação continuada que atendem às necessidades do mundo do 

trabalho. A Universidade Federal do Paraná, com a chancela do IMVC, organizará o Curso de Especialização em 

Medicina Veterinária do Coletivo com início em agosto de 2021, em que concederá ao aluno o título de especializado. 

O termo especialista na Medicina Veterinária é um título homologado pelo Conselho Federal de Medicina 

Veterinária (CFMV) àquele emitido por entidades que cumprem os requisitos da resolução que trata sobre 

especialidades veterinárias (Resolução CFMV nº 935/2009) e que devem estar habilitadas pelo Federal. O profissional 

que pretende obter o título deve apresentar o seu memorial circunstanciado e se submeter às provas elaboradas pela 

respectiva entidade. 

No caso da Medicina Veterinária do Coletivo, o IMVC é a entidade autorizada para emitir o título de especialista. 

2. Quais são os critérios para eu conseguir ter o título de especialista pelo IMVC? 

As normas regulamentadoras de concessão de título de especialista em Medicina Veterinária do Coletivo pelo IMVC 

são: 

a) O candidato interessado ao título de especialista em MVC deverá passar por um processo seletivo composto 

por prova objetiva de conhecimentos específicos de medicina veterinária do coletivo, sendo de caráter 

eliminatório e classificatório; 

b) Apresentar memorial documentado, que inclua o currículo Lattes, no qual se possa comprovar que o 

solicitante desenvolve atividades na área da especialidade requerida há pelo menos 05 (cinco) anos, incluindo 

os cursos de pós-graduação lato e/ou stricto sensu. Caso o solicitante não possua quaisquer dos títulos citados 

anteriormente, poderá pleitear o título de especialista desde que apresente memorial documentado que 

demonstre, de forma inequívoca, sua experiência há pelo menos 08 (oito) anos, na área da especialidade 

pleiteada e logre aprovação na prova de conhecimentos específicos. 

Além das normas acima, os candidatos devem preencher os seguintes pré-requisitos: 

a) Possuir diploma de Médico-veterinário, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina 

Veterinária da jurisdição onde atua e não estar cumprindo pena por infração ética.  

b) Apresentar certidão de habilitação legal (CHL) original do respectivo CRMV.  

c) Ser associado do IMVC/ITEC há pelo menos dois anos, excluindo-se o ano da prova, e estar quite com a 

anuidade, devendo encaminhar declaração comprobatória. 

d) Ter currículo lattes cadastrado. 

e) Quanto à pós-graduação, apresentar um dos certificados ou títulos especificados abaixo:  

i. Apresentar certificado de curso de especialização na área específica, conferido por instituição de 

ensino superior reconhecida pelo Conselho Nacional de Educação/ Ministério da Educação (CNE/MEC) 

ou entidades de especialistas, cujo curso atenda aos requisitos da Resolução CFMV nº 935, de 10 de 

http://www2.cfmv.gov.br/manual/arquivos/resolucao/935.pdf


 
dezembro de 2009, sendo a distribuição percentual dos conteúdos teóricos e práticos presenciais, 

observada a carga horária mínima de 500h (quinhentas) horas, das quais 400h (quatrocentas) horas 

na área específica e 100h (cem) horas em atividade prática, a ser cumprida em, no máximo, 36 (trinta 

e seis) meses; e/ou  

ii. Apresentar certificado de conclusão de Programa de Residência na área específica; e /ou 

iii. Apresentar título de mestre na área específica, conferido ou revalidado por instituição de ensino 

superior em curso/programa de pós-graduação reconhecido pela coordenação de aperfeiçoamento 

de pessoal de ensino superior (CAPES/MEC; e /ou 

iv. Apresentar título de doutor na área específica, conferido ou revalidado por instituição de ensino 

superior em programa de pós-graduação reconhecido pela CAPES/MEC. 

 

3. Qual a validade do título? 

O Título de Especialista obtido terá validade de 5 (cinco) anos, conforme determinação da Resolução CFMV no 

935, de 10 de dezembro de 2009. Após o término da validade, o profissional poderá revalidar seu título por igual 

período, apresentando, para tanto, memorial documentado no qual se possa comprovar que o solicitante desenvolveu 

atividades na área da especialidade nos últimos 05 (cinco) anos, aí se incluindo eventos promovidos pela entidade, 

pela ministração de palestras e de cursos vinculados à especialidade; pela apresentação de trabalhos em conclaves 

científicos; pela participação em eventos científicos nacionais ou estrangeiros; pela publicação de artigos de divulgação 

e trabalhos em periódicos arbitrados e indexados; por atividades de consultoria e/ou assessoria; pela coordenação ou 

participação como orientador em Programas de Residência e de graduandos em Medicina Veterinária ou Zootecnia; 

pela responsabilidade por serviços ou setores vinculados a especialidade e de inequívoca e comprovada atuação na 

rotina da área da especialidade. 

4. Qual a previsão para acontecer a primeira seleção de emissão do título de especialista? 

O edital para o processo seletivo tem previsão de ser publicado no segundo semestre de 2022 para aplicação 

do processo avaliativo acontecer no primeiro semestre de 2023. Informações serão publicadas no site do Instituto de 

Medicina Veterinária do Coletivo. 

OBS: quem tem interesse em retirar o título de especialista, atentar-se ao requisito da necessidade de ser 

associado do IMVC há pelo menos dois anos, excluindo-se o ano da prova, e estar quite com a anuidade, devendo 

encaminhar declaração comprobatória. 
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