
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 
 

RESOLUÇÃO N° 01/2013 

Estabelece o Regimento do Hospital 
Veterinário Universitário da UNIVASF. 

 
 
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
VALE DO SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e,  

 
CONSIDERANDO a documentação constante do processo 23402.000146/2013-51 e 
a aprovação pela maioria da Plenária do Conselho Universitário, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 22 de fevereiro de 2013, 

 

 

R E S O L V E: 

 
CAPITULO I 
DO OBJETO 

 
Art. 1° O Hospital Veterinário Universitário (HVU) - Órgão suplementar da 
Universidade Federal do Vale do São Francisco, desenvolvendo atividades de 
ensino, extensão e pesquisa na área de Medicina Veterinária. 
 
 
Art. 2° O HVU dispõe de instalações próprias, localizadas no Campus de Ciências 
Agrárias. 
 

Parágrafo Único - Compõe as instalações do HVU: 
 
a) Administração (recepção, tesouraria, arquivo médico, secretaria, almoxarifado, 
estacionamento); 
 
b) Dispensário de medicamentos; 
 
c) Ambulatório de pequenos animais e canis de internamento; 
 
d) Centro cirúrgico de pequenos animais e sala de técnica cirúrgica; 
 
e) Salas de aula, sala de reuniões, gabinetes e auditório; 
 
f) Laboratório de Diagnostico por Imagem (radiologia e ultrassonografia) 
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g) Central de Esterilização 
 
h) Laboratório de Patologia Clínica 
 
i) Refeitório; 
 
j) Deposito de material de limpeza; 
 
l) Central de gases; 
 
m) Lavanderia e secagem. 
 
 

CAPITULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
 
Art. 3° O HVU tem os seguintes objetivos: 
 
I - Apoiar os programas de ensino de graduação e pós- graduação do curso de 
Medicina Veterinária, de outros cursos da UNIVASF e de outras Faculdades de 
Medicina Veterinária; 
 
II - Apoiar e executar os programas de extensão junto à comunidade, através de 
assistência médico, cirúrgica, laboratorial e de saúde pública; 
 
III - Apoiar os programas de pesquisa do curso de Medicina Veterinária, de outros 
cursos da UNIVASF, de outros programas devidamente autorizados pela UNIVASF; 
 
IV - Apoiar e/ ou executar a realização de programas de educação continuada e de 
aprimoramento discente, docente e profissional, através de cursos de atualização e 
aperfeiçoamento e de concessão de estágio, de acordo com a nova lei de estágios 
(Lei nº 11.788). 
 
 

CAPITULO III 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
 
Art. 4° São órgãos da Administração do HVU: 
 
I - Direção – órgão de direção executiva que coordena, supervisiona e controla as 
atividades administrativas do HVU; 
 
II - Conselho diretor – órgão normativo e deliberativo que exerce a administração 
superior do HVU. 
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CAPITULO IV 
DA DIREÇÃO 

 
 

Art. 5º. A Direção será constituída pelo Diretor do HVU e pelo Vice-Diretor, que o 
substituirá em suas ausências e impedimentos. 
 
I - O Diretor e o Vice-Diretor só poderão ser docentes Médico-Veterinários, em 
Regime de Trabalho de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva, ou técnico 
de nível superior em medicina veterinária e desenvolvam suas atividades 
acadêmicas relacionadas ao HVU, sendo escolhidos pelos docentes, técnicos 
administrativos e discentes lotados/vinculados ao Hospital, através de eleições que 
seguirão a mesma dinâmica e período das eleições de coordenadores e sub 
coordenadores de colegiado acadêmico, resultado homologado pela Reitoria. 
 
II - Entende-se por vinculação ao HVU o docente que ministre disciplinas neste 
órgão ou desempenhe atividades de atendimento clinico- cirúrgico ou laboratorial, o 
discente que esteja regularmente matriculado em disciplina atrelada ao HVU e o 
técnico-administrativo lotado no mesmo. 
 
III - O mandato do Diretor e Vice-Diretor será de dois anos, permitida uma 
recondução. 
 
IV - Nos impedimentos temporários e simultâneos do Diretor e do Vice-Diretor, a 
Direção será exercida pelo membro docente do Conselho Diretor com mais tempo 
de serviço na UNIVASF e, em havendo empate, pelo mais velho em idade. 
 
V - O Conselho Diretor deverá convocar as eleições para Diretor e Vice-Diretor com 
antecedência mínima de trinta dias do término do mandato. 
 
VI - Poderão votar todos os docentes, técnicos administrativos e discentes 
vinculados ao Hospital Veterinário Universitário. 
 

Parágrafo Único - A lista de discentes aptos a votar será elaborada, a partir 
dos discentes matriculados em disciplinas vinculadas ao HVU, no semestre na 
eleição. 
 
 
Art. 6° Ao Diretor do HVU, além de suas competências que lhe forem atribuídas por 
portaria ou instrução, compete: 
 
I - Executar e fazer executar as deliberações do Conselho Diretor do HVU, aprovar, 
em situações especiais, as medidas ad referendum, para posterior aprovação no 
Conselho Diretor do HVU; 
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II - Presidir o Conselho Diretor do HVU, fixando os dias das reuniões ordinárias do 
Conselho Diretor do HVU e convocar reuniões extraordinárias; 
 
III - Formular e propor ao Conselho Diretor, normas técnico-administrativas, para o 
bom funcionamento do HVU, bem como as diretrizes e metas da política de 
desenvolvimento do HVU; 
 
IV - Gerenciar o processo de trabalho do pessoal técnico- administrativo lotado no 
HVU, segundo normas e legislação vigentes; 
 
V - Aprovar as escalas de férias do pessoal do HVU; 
 
VI - Fiscalizar e fazer cumprir o regulamento do HVU; 
 
VII - Assinar toda correspondência do HVU; 
 
VIII - Apresentar ao Magnífico Reitor da UNIVASF, relatório semestral das atividades 
desenvolvidas pelo HVU; 
 
IX - Propor ao Magnífico Reitor da UNIVASF a indicação de servidores, após 
concurso público; 
 
X - Promover entendimentos entre os setores envolvidos com o HVU, para pleno 
desenvolvimento do ensino, extensão e pesquisa; 
 
XI - Exercer as demais atribuições que lhe competem pela legislação em vigor. 
 

 
CAPITULO V 

DO CONSELHO DIRETOR 
 
 
Art. 7° Compõe o Conselho Diretor: 
 
I - Diretor do HVU – Presidente, que além do voto comum, terá voto de qualidade, 
nos casos de empate; 
 
II - Vice – Diretor; 
 
III - Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; 
 
IV - Um docente, médico veterinário em regime de dedicação exclusiva, vinculado ao 
HVU da área Laboratorial (Doenças infecciosas, Doenças parasitárias, Análises 
Clínicas e Patologia Veterinária), eleito pelos seus pares; 
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V - Um docente, médico veterinário em regime de dedicação exclusiva, vinculado ao 
HVU da área de Animais de Companhia (Anestesiologia, Clínica, Clínica- Cirúrgica, 
Diagnóstico por imagem), eleito pelos seus pares; 
 
VI - Um docente, médico veterinário em regime de dedicação exclusiva, vinculado ao 
HVU da área de Ginecologia e Obstetrícia e Grandes Animais (Clínica, Clínica- 
Cirúrgica), eleito pelos seus pares; 
 
VII - Um representante discente do curso de Medicina Veterinária, vinculado ao 
HVU, eleito entre os discentes matriculados nas disciplinas vinculadas ao HVU; 
 
VIII - Um representante servidor não docente vinculado ao HVU.  
 
§ 1° Cada membro terá um suplente, indicado nas mesmas condições do titular. 
 
§ 2° O mandato dos membros representantes será de dois anos, permitida uma 
recondução. 
 
§ 3° O Conselho Diretor reunir-se-á ordinariamente a cada dois meses e, 
extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor do HVU. 
 
 
Art. 8° São atribuições do Conselho Diretor: 
 
I - Emitir parecer sobre questões de interesse do HVU; 
 
II - Propor, ao Conselho Universitário, quando necessário, alterações no Regimento 
do HVU; 
 
III - Estabelecer as diretrizes básicas e a política de atuação do HVU; 
 
IV - Manter-se informado sobre o desenvolvimento das atividades e os projetos do 
HVU; 
 
V - Sugerir e aprovar a criação, ampliação ou extinção de serviços ligados ao HVU; 
 
VI - Aprovar para encaminhamento a reitoria: 
 

a) a proposta orçamentária e as prestações de contas do Hospital Veterinário, 
elaboradas por comissão interna; 

 

b) relatório anual das atividades desenvolvidas. 
 

VII - Deliberar sobre a fixação e alteração de tabela de preços do serviços prestados 
pelo HVU; 
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VIII - Constituir comissões internas quando necessário; 
 
IX - Deliberar sobre os casos omissos. 
 
 

CAPITULO VI 
DAS RECEITAS E DO PATRIMÔNIO 

 
 
Art. 9° Constituem Receitas do HVU: 
 
I - Recursos destinados Hospitais Veterinários Universitários das IFES; 
 
II - Dotação a ele destinada através da reitoria, anualmente consignada em seu 
orçamento; 
 
III - Produto da cobrança de serviços (internações, consultas, cirurgias, exames, 
laudos, ensaios, entre outros); 
 
IV - Auxílios, subvenções, contribuições, financiamentos e doações de pessoas 
físicas ou jurídicas, entidades públicas ou privadas; 
 
V - Decorrente de convênios para execução de serviços no campo de assistência 
médico-veterinária; 
 
VI - Produto decorrente de pesquisas, respeitada a legislação especifica; 
 
VII - Recursos provenientes de cursos de treinamento e aperfeiçoamento 
 
VIII - Recursos decorrentes de contratos, convênios e outros ajustes assemelhados 
com entidades públicas e privadas. 
 
IX - Receitas eventuais, não previstas nos incisos anteriores. 
 
Art. 10 Constitui patrimônio da UNIVASF a área física onde esta construído o HVU, 
além de: 
 
I - Bens móveis e imóveis, instalação e equipamentos a ele incorporados e 
destinados ao seu funcionamento; 
 
II - Outros bens que, adquiridos por compra, doação e/ou legados, vierem a ser a ele 
incorporados; 
 
III - Semoventes adquiridos ou recebidos em doação. 
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CAPITULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
 
Art. 11 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor e, quando 
necessário, pelos órgãos competentes. 
 
 
Art. 12 O presente Regimento entrará em vigor após a data de sua aprovação pelo 
Conselho Universitário. 
 
 
 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2013. 
 
 
 

 
 
 

JULIANELI TOLENTINO DE LIMA 
PRESIDENTE 


