PROGRAMA PROVA BOLSA DE ESTUDO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
NEUROLOGIA VETERINÁRIA DE PEQUENOS ANIMAIS DO INSTITUTO
BIOETHICUS – TURMA IV

Serão oferecidas três bolsas de estudo referentes a descontos de 50%, 35% e
25% para o primeiro, segundo e terceiro colocados, respectivamente, nas
mensalidades do IV Curso de Especialização em Neurologia Veterinária do Instituto
Bioethicus. A seleção será feita com base em prova escrita (Peso 2) e análise de
currículo (Peso 1). O currículo será pontuado de 0 a 10 e deverá ser enviado conforme
modelo disponível no site.
É necessário estar inscrito no curso, ou seja, ter enviado a ficha de inscrição
e pago a taxa de matrícula para concorrer às bolsas de estudo.
Para se inscrever, basta selecionar a opção “prova de bolsa” no momento do
preenchimento da ficha on-line de inscrição e completar enviando os documentos
exigidos e currículo (MODELO ESTIPULADO, DISPONÍVEL NO SITE
https://bioethicus.com.br).
Prazo para incrição: até o dia 5 de fevereiro de 2022.
A prova escrita será presencialmente dia 12 de fevereiro de 2022, sábado, às
9:00h no Instituto Bioethicus, em Botucatu/SP. Caso haja algum impedimento por
conta da situação atual, a prova será realizada em um formato virtual, em tempo real,
via Meetings e Google Forms no mesmo dia e horário. Será necessário ter acesso à
internet para realizar a prova. Mais informações serão fornecidas posteriormente. O
resultado será divulgado na segunda-feira dia 15 de fevereiro e enviado por e-mail
para cada participante.

*Conteúdo da prova escrita:
✓ Neuroanatomia e Neurofisiologia Clínica: bases para compreensão do exame
neurológico
✓ Exame neurológico: encéfalo, medula espinhal, nervos periféricos e músculos
✓ Síndromes neurológicas: localização da lesão
✓ Líquor: aspectos fisiológicos, colheita, análise e interpretação laboratorial

✓ Neuroimagem: Raio – X, Tomografia computadorizada, ressonância magnética,
Eletroneuromiografia
✓ Neuropatologia
✓ Convulsão
✓ Coma, estupor e alterações de comportamento
✓ Cegueira, anisocoria e estrabismo
✓ Desvio de cabeça, nistagmo e perda de equilíbrio
✓ Tremores e movimentos involuntários
✓ Desordens da cabeça, face, língua, laringe e esôfago
✓ Tetraparesia, hemiparesia e ataxia
✓ Paraparesia e Monoparesia
✓ Desordens de micção, defecação e da cauda
✓ Desordens multifocais e sistêmicas
✓ Dor
✓ Emergência neurológicas
✓ Principais enfermidades encefálicas
✓ Principais enfermidades medulares
✓ Principais enfermidades do sistema nervoso periférico
✓ Principais enfermidades neuromusculares
✓ Principais enfermidades musculares
✓ Introdução à Neurocirurgia de crânio e coluna vertebral
✓ Neurorreabilitação
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