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NORMAS PARA QUALIFICAÇÃO DE CURSOS EM 
HOMEOPATIA VETERINÁRIA PELA AMVHB 

 
 

As normas aqui relatadas foram estabelecidas pela diretoria da AMVHB biênio 2017-
2019 e regulamentam os cursos de Especialização em Homeopatia Veterinária a fim 
de atender os pré-requisitos para submissão à Prova de Título no que tange às 
exigências de formação dos futuros médicos veterinários homeopatas, em 
atendimento à resolução nº 935/2009 do CFMV. 
 
Art. 1º Da qualificação dos cursos aprovados pela AMVHB 
      Para serem aprovados e indicados pela AMVHB, os cursos de Especialização em 
Homeopatia Veterinária deverão obrigatoriamente, atender às seguintes exigências: 
       1. Perfazer, em no mínimo, 800 (oitocentas) horas concluídas em até dois anos 
de curso, distribuídas da seguinte maneira: 

1.2  Trinta e sete vírgula cinco por cento (37,5%) dessas horas poderão ser “não 
presenciais” *  
*1. Horas empregadas em produzir o Trabalho de Conclusão de Curso; 
 2.  Horas de aulas, videoconferências, grupo de estudos, fóruns ou simpósios, 
on line em “tempo real” devendo estar devidamente registradas as presenças e 
faltas da mesma forma como aulas presenciais; 

             3. Valerão também como horas não presenciais, atividades científicas 
realizadas pelos alunos no decorrer do curso, tais como: congressos, fóruns, 
simpósios, e outros eventos exclusivamente relacionados à Homeopatia. 
      1.3 As 62,5% (sessenta e duas vírgula cinco por cento) restantes, perfazendo 
quinhentas horas mínimas obrigatórias, deverão ser presenciais (teóricas e práticas) 
distribuídas entre aulas teóricas em sala de aulas e aulas práticas em ambulatório 
clínico (com no mínimo 20 % de aulas práticas). 
Obs: As aulas práticas deverão ser comprovadas através de fotos, e atas das aulas, 
assinadas por tutores ou responsáveis pelos animais? 

 
Art. 2º Documentação exigida e qualificação dos coordenadores  
     Os coordenadores de instituições que desejem obter o “SELO AMVHB DE 
QUALIDADE” para o seu curso de Especialização em Homeopatia Veterinária 
receberão um “QUESTIONÁRIO DE QUALIFICAÇÃO” cujo objetivo é mensurar qual 
a situação do curso a ser qualificado e conferir nota de atendimento às exigências. O 
questionário deve ser respondido com fidelidade e enviado para o endereço 
eletrônico da AMVHB:  amvhb.org@gmail.com e juntadas as seguintes 
documentações complementares: 

1- Cópia na Receita Federal do CNPJ do curso de especialização; 
2- Declaração de Nada Consta do CRMV da região de atuação coordenador ou 

coordenadores do curso; 
 



2                                                                                                                         

                         ASSOCIAÇÃO MÉDICO VETERINÁRIA HOMEOPÁTICA BRASILEIRA  
Sede Executiva: Biênio 2017-2019 

Avenida Pedro Bueno, 220 conjunto 1 e 2 - Jardim Aeroporto- São Paulo – SP CEP 04342-000 
Fone para contato: (67) 981154937 

 
 

3- Comprovante de pagamento da anuidade da AMVHB referente ao coordenador 
ou coordenadores do curso 

 
 

4- Cópia da Cédula de Médico Veterinário Especialista em Homeopatia 
Veterinária, expedida pelo CFMV ou protocolo de documentação junto ao 
CFMV, se a obtenção do título estiver em andamento 

5-  
 Aos coordenadores de curso de especialização em Homeopatia Veterinária que 

não possuírem ainda o título de Especialista, será dado o prazo de se 
regularizarem até dezembro de 2021. 
 

Art. 3º Currículo Mínimo 
        A AMVHB disponibiliza no Anexo 1 o Currículo Mínimo de conteúdo dos cursos e 
ampla bibliografia, a fim de padronizar os procedimentos em todos os cursos de 
especialização qualificados no que tange ao preparo dos candidatos à Prova de 
Título. 
 
   
Art 4º Critérios de Seleção dos candidatos ao Título de Especialista 
          Para ser considerado apto pela AMVHB a receber o Título de Especialista em 
Homeopatia Veterinária, o candidato deverá cumprir as seguintes exigências: 

1) Comprovar que está devidamente inscrito e em dia com o CRMV da sua 
região; 

2) Comprovar mínimo de 5 (cinco) anos no exercício da Homeopatia Veterinária, 
incluindo o tempo de duração do curso de especialização; 

3)  Apresentar Certificado de Conclusão de Curso de especialização em 
homeopatia veterinária, obrigatoriamente qualificado e aprovado pela AMVHB; 

4) Aprovado em Prova de Título de Especialista com nota mínima de 7(sete). 
 
 
 
 
 

 
                                         Med Vet Eliane Xavier Goepfert 
                                                   CRMV-RS 4580 
                                             Presidente da AMVHB 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Nome do Candidato: 
 
 
Número do CRMV 
 
 
Endereço: 
 
 
Telefone Residencial: 
 
 
Telefone comercial: 
 
 
E-mail: 
 
 
Faculdade em que se graduou em Medicina Veterinária: 
 
 
Escola em que concluiu o Curso de Formação de Médico Veterinário Homeopata: 
 
 
É sócio da AMVHB ?  ( ) sim                      ( ) não 
 
____________________________________________________________________ 
 
SR CANDIDATO: FAVOR ENVIAR PARA O SEGUINTE ENDEREÇO: 
    
  Med Vet Mônica Filomena Assis de Souza 
  e-mail: monica.rt@sigohomeopatia.com.br 


