
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Título do curso 

MEDICINA VETERINÁRIA INTEGRATIVA • LATO SENSU • CEAT-FACEAT 

 
 

Datas 

 
2022 

 
12 e 13/02 – Encontro presencial sede IBRA (sábado e domingo, das 8:00 às 17:00 horas) 

26 e 27/03 – Online 

23 e 24/04 – Encontro presencial sede IBRA (sábado e domingo, das 8:00 às 17:00 horas) 

28 e 29/05 – Online 

25 e 26/06 – Encontro presencial sede IBRA (sábado e domingo, das 8:00 às 17:00 horas) 

30 e 31/07 – Online 

27 e 28/08 – Encontro presencial sede IBRA (sábado e domingo, das 8:00 às 17:00 horas) 

24 e 25/09 – Online 

29 e 30/10 – Encontro presencial sede IBRA (sábado e domingo, das 8:00 às 17:00 horas) 

26 e 27/11 – Online 

 
2023 

 
28 e 29/01 – Encontro presencial sede IBRA (sábado e domingo, das 8:00 às 17:00 horas) 

25 e 26/02 – Online 

25 e 26/03 – Encontro presencial sede IBRA (sábado e domingo, das 8:00 às 17:00 horas) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 e 30/04 – Online 

 
27 e 28/05 – Encontro presencial sede IBRA (sábado e domingo, das 8:00 às 17:00 horas) 

24 e 25/06 – Online 

29 e 30/07 – Encontro presencial sede IBRA (sábado e domingo, das 8:00 às 17:00 horas) 

 
26 e 27/08 – Online 

 

23 e 24/09– Encontro presencial sede IBRA (sábado e domingo, das 8:00 às 17:00 horas) 

21 e 22/10 – Online 

11 e 12/11 – Online 

 

 2024 

  27 e 28/01 – Encontro presencial sede IBRA (sábado e domingo, das 8:00 às 17:00 horas) 
 

 

 
 

Horários 

Aulas Online: sábados e domingos, das 08:00 às 17:00 horas 

Encontros presenciais na sede do IBRA: sábados e domingos, das 08:00 às 17:00 horas 

 
 

Público-Alvo 

Médicos veterinários e estudantes do 9º e 10º semestre em Medicina Veterinária. 

 

Local do Evento 

Online: via plataforma Zoom®
 

 

Encontros presenciais: 

IBRA – Unidade: Vila Madalena 

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



 

 



 

Carga Horária (em horas) 

500 horas 

 
 

Palestrantes 

Coordenação 

Profª. Daniela Lopes – CRMV-SP 11150 

 

Palestranstes 

Prof. Aloisio Carvalho – CRMV-SP 

1452Profª. Ana Catarina Valle 

Profª. Alessandra Silvério – CRMV-SP 15442 

Prof. Sidney Piesco de Oliveira – CRMV-SP 

7208Profª. Roberta Santos - CRMV-SP 32531 

Profª. Thaís Nishikata - CRMV-SP 31358 

Prof. Luís Fernando de Moraes – CRMV-SP 

14347Profª. Cristina Fotin – CRMV-SP 6685 

Prof. Marcos Fernandes – CRMV-SP 7287 

Profª. Camila Marques da Silva - CRMV-SP 

28281Profª. Rafaela Dal Piero – CRMV-SP 

27237 

Prof. Rafael Traldi – CRMV-SP 28413 

Prof. Roberto Siqueira – CRMV-SP 

21163Prof. Joshua Polanco 
Prof. Gustavo Calazans 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profª. Lucini Janiak 

Profª. Livia Mello 

Profª. Ana Claudia Andretta 

Profª. Camila Morandini 

Profª. Maira Formenton 

Prof. Nestor Calderon 
 

*Palestrantes podem sofrer alterações no decorrer do curso. 

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

 

Currículo dos Coordenadores 

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

 
Porque você deve este curso 

 

Curso semipresencial 50% prático! 
Nosso curso conta com profissionais/palestrantes reconhecidos no mercado, focamos no 
aprendizado pleno do aluno dando a oportunidade de reposição das aulas perdidas. 

 
 

Descrição Geral do Curso 
 

A Medicina Veterinária Integrativa propõe uma abordagem orientada para um sentido mais amplo 
de cura, com a visão sistêmica de Saúde Única, que inclui pet, tutor e ambiente familiar, propõe 

uma profilaxia, tratamento precoce com individualidade. Combina técnicas e tratamentos 

convencionais com as terapias complementares, integrando profissionais médicos, médicos 

veterinários, psicólogos, terapeutas, dentistas, visando o bem-estar geral, a longevidade, 

melhora na qualidade de vida e de morte, despertar de consciência para as escolhas que reflitam 

na qualidade de vida. 

 
 

Conteúdo Programático 
 

• Introdução à Medicina Veterinária Integrativa 

• O autocuidado na Medicina Veterinária 

• Práticas meditativas 

• Aromaterapia 

• Homeopatia 

• Homeopatia em silvestres 

• Terapia Neural 

• Laserterapia 

• ILIB 

• Magnetoterapia 

• Termoterapia 

• Ozonioterapia 

• Nutrologia e Bases da Medicina Funcional 

• Termografia 

https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes
https://www.ibravet.com.br/formacao-veterinaria/nossos-docentes


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Saúde Quântica 

• Sistema Endocanabinóide 

• Acupuntura 

• Reiki 

• Cromoterapia 

• Medicina Germânica 

• Microfisioterapia 

• Constelação Familiar 

• Terapia Fotodinâmica e celular 

• Odontologia Integrativa 

• Espiritualidade dos Animais 

• Neurologia Funcional 

• Manejo da dor 

• Etologia 

 
 

Custo do Investimento 

Preço: 
 

- À Vista: R$ 21.000,00 

R$ 1.049,95 (Matrícula + 21 parcelas/mês - Cheque, Título Bancário e Cartão de Crédito) 

- R$ 997,75 (Matrícula + 23 parcelas/mês – condição somente no Cartão de Crédito) 
 

*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 estará disponível com aprovação final, sem nenhuma 

pendência na documentação obrigatória e comprovação da quitação total do curso. 
 

*Temos por regra enviar apostilas online dos cursos para os alunos 

 


