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Título  
 

Auxiliar Veterinário • Hospital Veterinário São Pedro • 3ª Turma • Extensivo 

 

 

 

Data 

 

Aula Presencial: 
 

2022 

 

Setembro: 13, 15, 20, 22, 27 e 29 

Outubro: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 

Novembro: 01, 03, 08, 10, 17, 22, 24 e 29 

Dezembro: 01, 06 e 08 

 

Férias: 09/12/2022 a 23/01/2023 

 

2023 

 

Janeiro: 24, 26 e 31 

Fevereiro: 02, 07, 09 e 14 

 

 

 

Horário 

 

19 às 22 horas (terças e quintas-feiras) 

 

 

 

Público-alvo 

 

Público em geral 

 

 

 

Local do Evento 

 

✓ Presencial: 

➢ Hospital Veterinário São Pedro 

➢ Av. Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, 1712 – Vila Prudente – São Paulo 
 

 

 

Carga Horária (em horas) 

 

✓ 176 horas 
• 96 horas – aula teórica 
• 80 horas – estágio obrigatório - Hovet São Pedro 

• 40 horas opcionais 
 

 

http://www.ibravet.com.br/
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Palestrantes  
(com número de registro profissional) 

 

➢ Profª. Andrea Parizi – CRMV-SP 11321 

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

 

 

Currículo dos Coordenadores 

 

➢ Profª. Andrea Parizi – CRMV-SP 11321 

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

 

 

Fatores Críticos de Sucesso 
* Descritivo abaixo 

 

✓ Estágio disponível com possibilidade de efetivação no Hospital Veterinário São Pedro e nos 

Ambulatórios de Reabilitação Animal Veterinária do IBRA.  

✓ Quarenta (40) horas opcionais de estágio no Hospital Veterinário São Pedro e nos 

Ambulatórios de Reabilitação Animal Veterinária do IBRA. 

 

 

Descrição Geral do Curso  
* Descritivo abaixo 

 

Um Auxiliar Veterinário tem a responsabilidade de organizar o ambiente de trabalho sob a 

supervisão de um Médico Veterinário, auxiliando em: Cirurgias, Contenção de animais para 

exames e coletas, Aplicação de medicamentos, Cuidados com higiene nutrição, assepsia, suporte 

em internações entre outros. Tudo isso, abordado de forma teórica e com o diferencial de colocar 

em prática o aprendizado na rotina de um hospital renomado durante o estágio. O bom 

desempenho no curso, ainda torna possível a efetivação e colocação no mercado de trabalho. 

 

 

Conteúdo Programático 

 

• Biologia animal (anatomia e fisiologia animal) 

• Semiologia (Animais doméstico – grandes e pequenos) 

• Farmacologia e Toxicologia 

• Ética (conduta e responsabilidade), Legislação e Metodologias (gestão e relação 

interpessoal)  

• Doenças infectocontagiosas e Zoonoses  

• Enfermagem clínica e emergencial (primeiros socorros) 

• Manejo Animal (cinofilia e felinotecnia: comportamento, nutrição animal e criação) 

• Assistência em cirurgia e anestesia 

• Exames Complementares (imagens e procedimentos laboratoriais) 

• Assistência na Clínica de Pets Não convencionais. 

 

 

 

 

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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Custo do Investimento  

 

Planos de Pagamento: 

Boleto Bancário: 
- À Vista: R$ 1.029,00 

Boleto Bancário: 
- R$ 127,67 (Matrícula) + R$ 127,67 (08 parcelas/mês) 

Cartão de Crédito: 
- À Vista: R$ 1.029,00 

Cartão de Crédito: *Parcelamento em até 12 vezes 
- Plano de 12 Parcelas: R$ 91,98 (Matrícula) + R$ 91,98 (11 parcelas) 

Cartão de Crédito * Plano ‘Recorrente – Sem uso do Limite. 
- R$ 148,40 (Matrícula) + R$ 148,40 (08 parcelas/mês) 
Plano Especial, autorizado mediante aprovação de cadastro. Solicite análise pelo 
nosso Consultor de Negócio através do e-mail contato@ibravet.com.br ou 
pelo WhatsApp (11) 94445-3420. 
 

*10% de desconto para estudantes, 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 

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/
mailto:contato@ibravet.com.br
https://wa.me/5511944453420

