 Quais as demandas e desafios para atuação na medicina
veterinária do coletivo?
 Quais estratégias são efetivas para o manejo de cães e gatos
abandonados?
 Como humanizar os serviços de controle de zoonoses que
envolvam os animais de estimação?

O Curso está estruturado em quatro eixos principais:
 Medicina Populacional e Saúde Coletiva;
 Etologia e Manejo Populacional;
 Bioética;
 Medicina Veterinária Legal e Oficial de Controle Animal.
Carga horária total: 40 horas. 7h30 às 18h30. No último dia finaliza às 20h00.
Grupo mínimo de 30 participantes.
Público alvo: todos que trabalham direta ou indiretamente com a Medicina
Veterinária do Coletivo, Manejo Populacional de Cães e Gatos, Comportamento e BemEstar Animal, de organizações públicas, privadas ou terceiro setor: agentes de controle
de zoonoses, de saúde e de meio ambiente; administrativos; profissões da área de
saúde pública e meio ambiente; veterinários privados; psicólogos, peritos; adestradores;
alunos, professores.
Investimento: Inscrição inclui: materiais, almoço, traslado durante o curso.
Desconto de 50% na Categoria A para alunos de graduação, pós-graduação, residentes
e professores. Desconto de 10% em todas as Categorias para grupos acima de 3
pessoas.

TIPO DE INSCRIÇÃO

DEPÓSITO BANCÁRIO

EMPENHO

A

Inscrição básica

R$ 1.383,94

R$ 1.783,94

B

Inscrição com hospedagem (quarto duplo ou
R$ 2.333,94
triplo), jantar, traslado do hotel

R$ 2.533,94

C

Inscrição B + traslados do aeroporto ou rodoviária

R$ 2.933,94

CATEGORIA

R$ 2.733,94

Preencha a Ficha de Inscrição https://goo.gl/forms/eVjHrkbrNOOnlAO33 e em
seguida faça o depósito bancário: Itaú, agencia 0237, CC 55152-8, Instituto Técnico
de Educação e Controle Animal. Envie o comprovante para o email: cursos@itecbr.org
Os valores poderão ser parcelados em até 4 vezes.
Empenho: Envie a Nota de Empenho para cursos@itecbr.org. Dados do ITEC:
Instituto Técnico de Educação e Controle Animal. CNPJ 07248851000105. Rua Mal
Olímpio Mourão Filho 64, Butantã, São Paulo, SP. CEP 5352080.
Maiores informações e inscrições: www.itecbr.org

Realização

Apoio

