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Título do curso 

Clínica de Animais Silvestres • Lato Sensu • CEAT-FACEAT • 2ª Turma 

 

Datas 

2020 

 

27 e 28/11 

11 e 12/12 

 

2021 

 

29 e 30/01 

19 e 20/02 

19 e 20/03 

16 e 17/04 

14 e 15/05 

18 e 19/06 

16 e 17/07 

20 e 21/08 

17 e 18/09 

22 e 23/10 

19 e 20/11 

 

Dezembro Férias 

 

2022 

 

28 e 29/01 

18 e 19/02 

18 e 19/03 

22 e 23/04 

20 e 21/05 

24 e 25/06 

22 e 23/07 

12 e 13/08 

16 e 17/09 
 

 

Horários 

Sextas-feiras e sábados das 8:00 às 17:00 horas. 

 

Público-Alvo 

Médicos veterinários atuantes em clínica de pequenos animais ou zoológicos, criadouros e 

instituições mantenedoras de animais silvestres que desejam iniciar ou aperfeiçoar o atendimento 

de espécies não convencionais (aves, répteis e mamíferos). 
 

 
 

Local do Evento 

➢ Sede do IBRA – Instituto Brasileiro de Recursos Avançados Ltda. 

➢ IBRA – Unidade ‘Vila Madalena:  

Rua Ministro Sinésio Rocha, nº 793 – CEP 05030-000 – Vila Anglo – São Paulo/ SP. 

 

http://www.ibravet.com.br/
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Carga Horária (em horas) 

500 horas, sendo 360 horas presenciais/ online e 140 horas em estudos e elaboração do trabalho 

de conclusão de curso. 

 

Palestrantes  
(com número de registro profissional) 

➢ M.V. Ms. Arsenio Calseira Baptista Junior (Aqualitty) 

➢ Prof. Dr. Aulus Cavalieri Carciofi (UNESP-Jaboticabal)  

➢ Profª. Drª. Elizabeth Hofling (Instituto de Biociencias-USP)  

➢ M.V. MS. Fabrício Rassi (Fundação Parque Zoológico de São Paulo) 

➢ M.V. Helia Maria Piedade (Secretaria do Meio Ambiente-SP) 

➢ Prof. Joerg Mayer (Georgia State University) 

➢ Prof. Ms. José Fontenelle (Orquidário Municipal de Santos) 

➢ M.V. José Manoel Pedreira Mouriño (Pet Place Cento Veterinário) 

➢ Prof. Dr. Luís Fábio Silveira (Museu de Zoologia- USP) 

➢ M.V. Marcia Mello (SCANVET e IVIVET) 

➢ Prof. Ms. Marcos Eduardo Fernandes (EPH-SP) 

➢ M.V. Ms. Mathias Dieslich (Fundação Parque das Aves- Foz do Iguaçu) 

➢ Prof. Ms. Rodrigo Hidalgo F. Teixeira (Zoológico Municipal de Sorocaba) 

➢ Profª. Drª. Selma Maria Almeida Santos (Instituto Butantã)  

➢ Profª. Drª. Tânia Raso (Departamento de Patologia- FMVZ -USP) 

➢ Profª. Drª. Terezinha Knobl (Departamento de Patologia- FMVZ-USP) 

 

➢ Exposição no site do IBRA 
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes 
 

 

                                                  Currículo dos Coordenadores 

➢ Cristina Fotin - CRMV-SP 6685 

➢ Exposição no site do IBRA 
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes 
 

 

Porque você deve fazer este curso 

Primeiro curso do Brasil com foco em espécies de animais silvestres atendidas em clínicas 

veterinárias. Coordenação com 25 anos de experiencia clínica e 10 anos de experiencia em pós-

graduação. Palestrantes convidados, nacional e internacional, com destaque na área. Ampla 

carga horária prática. Estágio e visitas técnicas a instituições. 
 

 

Descrição Geral do Curso  

O curso de pós-graduação em Clínica de Animais Silvestres capacita o médico veterinário para o 

atendimento clínico e cirúrgico de espécies silvestres e domésticas não convencionais, tanto em 

clínicas quanto em zoológicos, criadouros e instituições mantendedoras de animais silvestres. 

Além das áreas médica e cirúrgica, o curso abrange temas como anatomia e fisiologia, biologia, 

nutrição e doenças nutricinais, comportamento, legislação, zoonoses, diagnóstico por imagem e 

http://www.ibravet.com.br/
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes
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laboratorial e medicina complementar. A extensa carga horária teórica é complementada por as 

aulas práticas diversificadas que contemplam as principais situações do cotidiano clínico como 

anatomia, necroscopia, semiologia, técnicas cirurgicas selecionadas, anestesiologia, patologia 

clínica e odontologia. 
 

 

 

Conteúdo Programático 

• Anatomia Funcional de Aves – teoria e prática 

(aspectos de anatomia, fisiologia, biologia e taxonomia aplicados à clínica) 

• Anatomia Funcional de Répteis – teoria e prática 

(aspectos de anatomia, fisiologia, biologia e taxonomia aplicados à clínica) 

• Anatomia Funcional de Mamíferos – teoria e prática 

(aspectos de anatomia, fisiologia, biologia e taxonomia aplicados à clínica) 

• Nutrição e Doenças Nutricionais 

• Semiologia de Animais Silvestres – teoria e prática* 

• Clínica Médica e Cirúrgica de Aves – teoria e prática 
(ênfase em passeriformes, psitaciformes, rapinantes, ranfastídeos, galiformes e columbiformes) 

• Clínica Médica e Cirúrgica de Répteis – teoria e prática 

(quelônios, lagartos e serpentes) 

• Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Mamíferos – teoria e prática 

(coelhos, roedores, primatas neotropicais, ferrets e outros) 

• Legislação 

• Patologia Clínica e Necroscopia – teoria e prática 

• Odontologia em Pequenos Mamíferos – teoria e prática 

• Anestesia em Animais Silvestres – teoria e prática 

• Diagnóstico por Imagem em Animais Silvestres 

• Homeopatia em Animais Silvestres    *Sujeito à disponibilidade 

 

 
 

Custo do Investimento  

Preço: 

- A Vista: R$ 26.000,00 (Cheque, Título Bancário e Cartão de Crédito) 

- R$ 1.189,00 (Matrícula + 23 parcelas/ Mês - Cheque, Título Bancário e Cartão de Crédito). 

- R$ 999,00 (Matrícula + 29 parcelas/ Mês – condição somente no Cartão de Crédito)  

- 10% de desconto para alunos e ex-alunos IBRA. 
 

 

 

Importante 

➢ Informamos que a realização do curso está sujeita à confirmação do número mínimo de 
participantes e as datas podem sofrer alteração de acordo com as necessidades do instituto. Desta 
maneira, e enfatizando, solicitamos a todos os inscritos que não contraiam despesas vinculadas ao 
curso, pois as mesmas não poderão ser ressarcidas. 

 

➢ As inscrições permanecerão abertas até a data de início ou quando atingir o número máximo de 
participantes e a confirmação será divulgada através de e-mail ou telefone. Caso não haja o 
número mínimo de participantes, enviaremos um comunicado solicitando ao interessado a 
manutenção ou não da sua inscrição. 

 
➢ Em caso de desistência o participante se compromete a pagar o valor equivalente a 10% 

da soma total dos valores das parcelas remanescentes até o término do curso. 

 

➢ O certificado de conclusão somente será autorizado e disponível com aprovação 

http://www.ibravet.com.br/
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final, sem nenhuma pendência na documentação obrigatória e comprovação da 

quitação total do curso. 
 

➢ O instituto regra quando necessário a disponibilidade de materiais de apoio e apostilas dos 

cursos somente no formato online. 
 

 

 

http://www.ibravet.com.br/

