
Qualificações veterinárias
reconhecidas mundialmente



Quienes somos

La Escuela Europea de Estudios Veterinarios Posgraduados (European 
School of Veterinary Postgraduate Studies - Isvsp) es una organización 

sin ánimo de lucro dirigida por un Consejo de Administración y un 
Consejo Académico compuestos por los Comités de Exámenes y de 

Acreditación.

Consejo de Exámenes

Nuestro Consejo de Exámenes se compone de Diplomados de los 
Colegios Veterinarios de Reino Unido, Europa y EE.UU. o de expertos 
cualificados de manera similar y reconocidos que están activos en la 

práctica clínica veterinaria.

Nuestros objetivos 

Permitir que los candidatos veterinarios, que trabajan en la clínica, 
obtengan cualificaciones más elevadas a través de una combinación 

de enseñanza didáctica, experiencia práctica y aprendizaje reflexivo sin 
tomar tiempo fuera de la clínica en exceso.

European School 
of Veterinary 
Postgraduate 
Studies

A equipa ISVPS

A equipa da ISVPS é composta por um conselho administrativo, coordenadores de 
exames e um conselho académico. Muitos dos nossos diretores são, veterinários 
diplomados com ampla experiência clínica e didática. Os nossos coordenadores 
de exames proporcionam apoio e aconselhamento ao longo do seu processo 
de avaliação e exame. O conselho académico é composto por um comité de 
acreditação e de exames.

Esta abordagem da equipa da ISVPS assegura que os nossos métodos de  
avaliação e de exame são continuamente avaliados para alcançar os níveis mais 
altos de qualificação. Os cursos das nossas entidades de formação são acreditados 
por nós para assegurar que recebe os mais altos níveis de desenvolvimento 
profissional contínuo.

Os nossos objetivos

Proporcionar reconhecimento pelo compromisso e o trabalho árduo que cada veterinário dedica a 
melhorar ainda mais os seus conhecimentos nas suas respetivas áreas de interesse através da atribuição 
de uma qualificação veterinária. Isto é conseguido através de uma combinação de ensino didático e 
prático e aprendizagem reflexiva sem tirar tempo em excesso da sua prática clínica atarefada.

Sobre a ISVPS

A Escola Internacional de Estudos  
Veterinários Pós-Graduados (International 
School of Veterinary Postgraduate Studies - 
ISVPS) é uma organização sem fins lucrativos 
dedicada a atribuir qualificações alcançáveis 
de alta qualidade reconhecidas a nível 
mundial para toda a equipa veterinária.
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Colaborações

Improve International

A Improve International foi estabelecida em 1998 por um grupo 
de veterinários do Reino Unido. Proporciona desenvolvimento 
profissional contínuo (DPC) a profissionais veterinários para ajudar 
a desenvolver técnicas e conhecimentos necessários na clínica. 
São os principais pioneiros da formação de DPC modular que 
pode levar a um General Practitioner Certificate (GPCert). Têm 
um grande banco de oradores de classe mundial que ensinam 
o programa de estudo académico. A Improve International é 
o maior provedor privado de DPC veterinário na Europa. Estão 
presentes em mais de 20 países de todo o mundo com os seus 
principais escritórios no Reino Unido, em Portugal e na Austrália.

Harper Adams University

A ISVPS colabora com a Universidade Harper Adams (Harper 
Adams University - HAU) com vista a manter um alto nível de 
exigência nos seus processos de avaliação e garantir uma 
oportunidade de progressão académica aos candidatos.

Para mais informações, entre em contato com a ISVPS no Reino 
Unido em english@isvps.org.
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Médicos 
Veterinários
General Practitioner Certificate 
(GPCert)                                          

Cardiologia  
GPCert(Cardio)

Clínica de Felinos  
GPCert(Felp)

Cirurgia de Pequenos Animais
GPCert(SAS)

Dermatologia 
GPCert(Derm) 

Medicina e Cirurgia de Urgência 
GPCert(EM&S)

Medicina de Pequenos Animais 
GPCert(SAM)

Oftalmologia de Pequenos Animais
GPCert(Ophthal)

Ecografia de Pequenos Animais
GPCert(US)

General Practictioner 
Certificate

Percurso GPCert

IMPROVE

Assistir a todos os módulos de 
aprendizagem

• Frequentar pelo menos 80% dos  
módulos do curso

• Perguntas pré e pós-módulo

Completar avaliações

• Elaboração de um relatório de um caso  
clínico (máximo de 3000 palavras)

• Realização de um exame de escolha  
múltipla (entre 50 a 100 perguntas)

ISVPS

Certificado ISVPS
General Practitioner 
Certificate (GPCert)

ISVPS

Chave:

Improve
International

ISVPS

O GPCert é concedido em reconhecimento ao tempo 
dedicado a aprofundar as competências e interesses. 
Indica que alcanço um maior conhecimento numa área 
especifica, aplicável na prática diária.
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General Practitioner Advanced  
Certificate (GPAdvCert)

Com início programado para 2018, o General Practitioner 
Advanced Certificate está acreditado pela ISVPS e foi 
desenvolvido para profissionais veterinários que desejam 
avançar os seus conhecimentos, progredir nas suas 
qualificações académicas e obter maior reconhecimento 
na sua área. 

Em colaboração com a Improve International, e a Harper 
Adams University, o programa GPAdvCert está desenhado 
para veterinários que já sejam detentores de um General 
Practitioner Certificate (GPCert) no máximo 5 anos antes da 
data de início do seu programa GPAdvCert.  

Se tem uma qualificação diferente, também existe a opção 
de participar destes programas. 

General Practitioner 
Advanced Certificate

Percurso GPAdvCert

IMPROVE

• Frequentar pelo menos 80% dos  
módulos do curso

• Perguntas pré e pós-módulo

Completar avaliações

• Elaboração de um relatório de um caso  
clínico (máximo de 3000 palavras)

• Realização de um exame de escolha  
múltipla (entre 50 a 100 perguntas)

ISVPS

Certificado ISVPS
General Practitioner  

Advanced Certificate 
(GPAdvCert)

ISVPS

Chave:

Improve
International
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Enfermeiros 
Veterinários
Nurse Certificate (NCert)                                         

Anestesia
NCert(Anaesth)

Fisioterapia
NCert(Physio)

Técnicas Práticas em Clínica Veterinária
NCert(PracTech)

Nurse Certificate
Percurso NCert

IMPROVE

Assistir a todos os módulos de 
aprendizagem 

• Frequentar pelo menos 80% dos  
módulos do curso

• Perguntas pré e pós-módulo

Completar avaliações

• Elaboração de um relatório de um caso clínico 
(máximo de 2400 palavras)

• Realização de um exame de escolha múltipla 
(25 perguntas)
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Certificado ISVPS
Nurse Certificate (NCert)

ISVPS
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Qualificações 
reconhecidas 
mundialmente

Porquê a ISVPS?

Rede de mais de 
4300 titulares de 
certificados

Abrindo o caminho em métodos de avaliação

• Sem descontos nas respostas incorretas

• Atenção, de forma profissional e discreta, a uma variedade de 
necessidades de avaliação que os candidatos possam ter

• Métodos de avaliação desenhados para que os candidatos demonstrem a 
amplitude da sua experiência, do seu conhecimento, da sua compreensão 
e da sua técnica

Equipa de 
suporte dedicada 

Aprofunde os seus 
conhecimentos com 
a revista trimestral da 
ISVPS e a conferência 
anual

Reino Unido, Espanha, Portugal, Alemanha, Itália, 
Japão, Dinamarca, França, Suíça, Finlândia, Suécia, 
Noruega, México, Chile, Chipre, Austrália, China, 
Bélgica, Áustria, EUA, Coreia.
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Contactos

@theclevervet /theclevervet

E-mail
portugues@isvps.org

Telefone
0034 911 237 083

Website
www.isvps.org
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Rua do Bolhão, nº 53, 5º andar 4000-112 Porto, Portugal

“Completei o meu GPCertSAS em outubro de 2017. 
Esses dois anos ajudaram-me a melhorar as minhas 
capacidades cirúrgicas e a aumentar a minha confiança  
na prática clínica. Como resultado, surgiram mais e 
melhores oportunidades na carreira veterinária em todo 
o país. O acesso ao material prático e a participação 
ativa nos módulos teóricos foi excelente. Faria tudo de 
novo, definitivamente!”

“Ajudou-me a aperfeiçoar o meu currículo.  
Foi fundamental para a minha prática clínica e isso 
refletiu-se no meu local de trabalho.”

“Sinto que melhorei os meus conhecimentos em 
farmacologia. Tenho mais confiança a fazer triagens, 
realizar exames físicos e os diagnósticos tornaram-se 
mas fáceis. O trabalho é mais gratificante e sinto que tive 
uma progressão nos últimos 3 anos.” 

Testemunhos


