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Associação Brasileira de Oncologia

Editorial
A atual Diretoria da
ABROVET assume com objetivos claros e bem definidos:



Fazer crescer a Associação e dar forças à
Oncologia Veterinária
Brasileira



Fomentar os cursos de
aperfeiçoamento e as
Noites da Oncologia



Oferecer aos associados
o Encontro Anual da
ABROVET, neste ano de
2015



Organizar o Congresso
Mundial de Oncologia
Veterinária—WVCC,

que ocorrerá em nosso
país, em 2016, na cidade de Foz de Iguaçu.



Iniciar o processo de
concessão do TEONCOV

Neste sentido, estão
comprometidos para o êxito
destes compromissos, os seguintes colegas, eleito em pleito realizado em meados do
segundo semestre de 2014:
PRESIDENTE: Maria Lucia
Zaidan
Dagli;
VICEPRESIDENTE: Julia Maria
Matera; TESOUREIRA GERAL: Carolina Scarpa Carneiro; 1° TESOUREIRO: Lucas

Campos de Sá Rodrigues; SECRETÁRIO GERAL: Luiz
Roberto Biondi; 1º SECRETÁRIO: Marcello Vannucci
Tedardi; 2º SECRETÁRIO:
Tarso Felipe Teixeira; DIRETORA CIENTÍFICA: Renne
Laufer Amorin; DIRETOR
SOCIAL: Rodrigo Ubukata;
CONSELHO
CONSULTIVO: Adriana Tomoko Nishya;
Heidge Fukumasu; Katia Cristina Kimura; Ricardo de Francisco Strefezzi.
Currículos disponíveis
http://abrovet.org.br

em

Luiz Roberto Biondi
Editor

Congresso Mundial de Oncologia Veterinária
Em 2016 o Brasil e a
ABROVET terão a honra de
sediar o 3° WVCC—World
Veterinary Cancer Congress.
Após as duas primeiras edições ocorridas na EuNesta edição :

ropa, sob a coordenação da
ESVONC, associação de oncologia veterinária europeia,
a ABROVET ganha a primazia de sediar o evento fora do
velho continente.

Prepare-se para este
grande evento, que ocorrerá
nos dias 19 a 22 de fevereiro
de 2016, na cidade de Foz
de Iguaçu, no Paraná.

Interesses especiais:


Sintetize aqui seus interesses.



Sintetize aqui seus interesses.



Sintetize aqui seus interesses.



Sintetize aqui seus interesses.
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TEONCOV: o que é isso?!
TEONCOV é
a denominação para Título de Especialista
em Oncologia Veterinária, prer-

rogativa que a
ABROVET recebeu do Conselho Federal
de
Medicina Veterinária—
CFMV, prer-

rogativa esta
concedida a
apenas mais
cinco associações em nossa
profissão

Título de especialista em oncologia veterinária

“A quem o
TEONCOV
se
destina?”

O título de
especialista em
oncologia veterinária, embora ainda não constitua
condição obrigatória para o exercício da profissão,
atesta o reconhecimento da capaci-

tação do médico
veterinário para
atuação na área de
oncologia veterinária, seja perante
seus colegas seja
diante da sociedade. É, na verdade,
a única maneira da
ABROVET indicar

o nome do profissional, quando solicitada por outros
colegas ou pelos
proprietários dos
animais

Pré-requisitos obrigatórios
São prérequisitos obrigatórios para candidatar-se ao TEONCOV:


Ser médico
veterinário
graduado há,

pelo menos,
5 anos.




Estar inscrito
no CRMV de
sua região
Ser associado
quite e ininterrupto da

ABROVET
há, pelo menos, 3 anos


Apresentar
Memorial ou
Curriculum
Vitae detalhado
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Pré-requisitos complementares
Além dos prérequisitos obrigatórios, o
candidato ao TEONCOV
deverá cumprir, ao menos,
três dos pré-requisitos abaixo listados:


Certificado de conclusão de residência
nas áreas de clínica
médica veterinária,
clínica cirúrgica veterinária ou patologia
veterinária





Certificado de curso de
especialização (Pósgraduação Lato Sensu)
na área de oncologia

veterinária, proveniente de Instituição de
Ensino Superior reconhecida pelo MEC
Título de Doutor conferido por programa de
pós-graduação Stricto
Senso, proveniente de
programa reconhecido

e cujo tema da tese
refira-se à oncologia
veterinária
Possuir três trabalhos
publicados como primeiro autor, e revista
indexada, na área de
oncologia veterinária
ou afins

Outros pré-requisitos possíveis
Os candidatos
que atenderem aos pré
-requisitos obrigatórios, mas, não conseguirem cumprir com
os pré-requisitos complementares, poderão
requerer a candidatura, respeitadas as seguintes condições:


Apresentar memorial docu-

mentado que
demonstre, de
forma inequívoca, sua atuação
há, pelo menos,
8 anos


Apresentar Memorial ou Curriculum Lates
demonstrando
atividades na
área de oncolo-

gia veterinária
de maneira a
obter, no mínimo, 100 pontos,
conforme lista
de habilidades e
respectiva pontuação, disponível no site da
ABROVET

Mas, e se eu
não
preencher
os prérequisitos
complemen
tares?

Avaliação para obtenção do TEONCOV
Os candidatos aptos se submeterão a avaliação
escrita, de caráter
eliminatório e avaliação prática-oral.
As avaliações
ocorrerão por ocasião do ONCOVET ou

dos Encontros Anuais da ABROVET
O primeiro
processo seletivo
será durante o Congresso Mundial de
Oncologia Veterinária—WVCC, na cidade de Foz de Iguaçu,

em 2016.
Detalhes do
processo seletivo,
disponíveis no site
da ABROVET
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Revalidação do título
A ABROVET pode revogar
o TEONCOV dos
profissionais que
incorrerem em
quebra do padrão
profissional ou ético exigido pela Associação, mas também, pelo não preenchimento dos

requisitos necessários para a manutenção do título,
não apresentando,
em cinco anos
após sua obtenção,
a comprovação de
realização de atividade prática em
oncologia veterinária, participação

de eventos como
congressos, simpósios, cursos de
atualização.
Detalhes
dos requisitos para
manutenção do
título podem ser
obtidos na site da
ABROVET

Qual a vantagem de me tornar um especialista?
Uma
especialidade
é
reconhecida
pelos
especialistas
que a
compõe

Assim como
na medicina, o título
de especialista confere
ao profissional uma
referência da qualidade de sua formação
para atuação numa
área específica da profissão.
Desta forma, o
profissional passa a
ser reconhecido como

portador de expertise
que o qualifica para
atuar com propriedade na oncologia veterinária e ganha o direito
de divulgar sua especialização em meios de
comunicação e documentos de trabalho
tais como receituários.

graduação Lato Sensu
não confere ao seu
portador o direito de
se intitular especialista. Somente as Associações autorizadas pelo
CFMV têm esta prerrogativa.

Lembre-se:
Título de Pós-

Quem aplicará as avaliações?
Seguindo
as exigências do
CFMV, um grupo de profissionais renomados, que militam na área de

oncologia veterinária e possuem notório saber, serão designados para
aplicar as avaliações do pro-

cesso de concessão do Título
de Especialista
em Medicina
Veterinária

Encorajar, Congregar, Promover, Difundir

Você tem de estar lá!
Visite
www.wvcc2016.com.br
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