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HOSPITAL VETERINÁRIO



CONTATO 

E-mail: hvet@univasf.edu.br

Endereço: Rod. BR 407, km 12, Proj. de Irrigação Sen. Nilo Coelho, s/nº - C1. 
CEP 56.300-000

Localização: Petrolina- PE

Telefone: (87) 2101-4848/ 4815

Horário de Atendimento: Seg a sexta-feira das 8às 12h e das 13 às 17h

Equipe: Eugênio Bispo da Silva Júnior- Farmacêutico;  Ivoneide Almeida Gar-
cia  Andrade Técnico em Administração;
Mario Alexandre de Macedo e Silva- Técnico em Radiologia;
Marta Barros Leite de Oliveira Técnica em Laboratório- ênfase em Análises 
Clinicas;
Regina Wolf Queiroz – Médica Veterinária; Wasley Carlos Gonçalves de Ma-
tos- Técnico de Laboratório- Área Anatomia Patológica.



Compromissos com o atendimento
Atendimento visando à qualidade do serviço, com informações claras, atua-
lização do corpo técnico.
Forma de monitoramento dos compromissos com o atendimento Caixa de 
sugestões e reclamações; supervisão pela direção dos serviços e informa-
ções prestados.



Serviço 01: Disponibilização de salas, equipamentos e/ ou serviços 
para execução de projeto de pesquisa

Descrição do Serviço: Disponibilização de salas, equipamentos e quando ne-
cessário, prestação de serviço para desenvolvimento de pesquisas no Hospi-
tal Veterinário Universitário (HVU).

Público-alvo: Pesquisadores vinculados à uma Instituição de Ensino
 

Requisitos necessários à solicitação: Médico Veterinário com inscrição no 
CRMV-PE , como Responsável Técnico.

Documentos necessários à solicitação: Preenchimento de formulários, apro-
vação do projeto pelo comitê de ética, projeto resumido, 

Como solicitar o serviço: por email ou pessoalmente no setor ad ministrativo

Prazo mínimo para solicitação: Com 30 dias de antecedência do início do 
projeto
 
Prazo para resposta sobre (in) deferimento da solicitação: 20 a 30 dias, pois 
necessita de aprovação do Conselho Diretor

Formas de comunicação com o solicitante (incluindo meios para a reclama-
ção): Via email , telefone ou correspondência

Responsabilidades do solicitante: Manter a organização e limpeza do local, 
utilizar apenas salas e equipamentos e em dias e horários previamente autori-
zados, informar a direção qualquer irregularidade, ter ciência das normas de 
funcionamento do HVU.

Prioridades no Atendimento: Ordem de solicitação.

SERVIÇOS



Informações acerca da contrapartida ao serviço – pagamento (se houver): 
Pagamento por GRU.



Serviço 2: Disponibilização de salas de aula e auditório 

Descrição do Serviço: Reserva de salas de Aulas e Auditório

Público-alvo: Colegiados Acadêmicos do Campus de Ciências Agrárias

Requisitos necessários à solicitação: Solicitar com Antecedência

Documentos necessários à solicitação: Solicitação feita através de e-mail ou 
pessoalmente.

Como solicitar o serviço: Através de e-mail ou pessoalmente.
Forma de prestação do serviço 

Prazo mínimo para solicitação: Uma semana
Prazo máximo para a prestação do serviço: Durante todo o ano letivo, de 
acordo com a demanda.
Prazo para resposta sobre (in) deferimento da solicitação: Até 2 dias úteis. 
Formas de comunicação com o solicitante (incluindo meios para a reclama-
ção) Por meio de e-mail ou pessoalmente

Responsabilidades do solicitante: Reservar com antecedência e confirmar r
eserva.

Prioridades no Atendimento: Ao curso de Medicina Veterinária, por ter ativi-
dades desenvolvidas nas dependências do Hospital.



?

SERVIÇO 3: Atendimento clínico/cirúrgico para cães e gatos

Descrição do Serviço: Futuramente, será prestado o atendimentos clínico e 
cirúrgico a pequenos animais, com agendamento prévio, por médicos vete-
rinários vinculados à Univasf, com número de inscrição no CRMV-PE.

Público-alvo: Proprietários de pequenos animais

Requisitos necessários à solicitação: Agendamento prévio da consulta
Documentos necessários à solicitação: CPF e RG do Responsável Financeiro
Como solicitar o serviço Agendamento via telefone ou presencial na recep-
ção do HVU

Forma de prestação do serviço: Atendimento pelo médico veterinário ou em 
aula pelos professores

Prazo máximo para a prestação do serviço: O prazo dependerá da procura 
por agendamento.

Prazo para resposta sobre (in) deferimento da solicitação: Imediato, se de-
ferido será agendado, se indeferido será porque o tipo de atendimento não 
será possível no HVU

Formas de comunicação com o solicitante (incluindo meios para a reclama-
ção): Telefônico e email.

Responsabilidades do solicitante:  Comparecer no dia e horário agendado e 
realizar o pagamento da GRU.

Prioridades no Atendimento: Casos de Emergência primeiramente e em se-
guida ordem de chegada.

Informações acerca da contrapartida ao serviço – pagamento (se houver) 
GRU será entregue ao final da consulta.


