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Título do curso 

AUXILIAR VETERINÁRIO – HOSPITAL VETERINÁRIO SÃO PEDRO – 2ª TURMA 

 

 

Datas 

Início: 05 de abril de 2022 

 

 

Horários 

Noturno 

Horário: das 19:00 às 22:00 horas (terças e quintas-feiras) 

 

 

 

Público Alvo 

Público em geral 

 

Local do Evento 

Hospital Veterinário São Pedro 

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

 

 

Carga Horária (em horas) 

4 meses de curso: 

• 96 horas – aulas teóricas 

• 80 horas – estágio obrigatório (garantido no Hovet São Pedro) + 40 horas opcionais 

 

 

Coordenação (com número de registro profissional) 

Andrea Parizi CRMV-SP 11321 

 

 

                                                  Currículo do Coordenadora 

Médica Veterinária formada pela Universidade Federal Rural do Rio de janeiro em 1996 e Mestre 

em Parasitologia Veterinária pela mesma Instituição.  

Bióloga Bacharel e Licenciada pela Universidade de Guarulhos em 2009.  

A paixão por felinos fez com que buscasse aprofundamento na área participando de cursos e 

congressos sobre Medicina Felina desde 2001.  

Experiência e o amor pela espécie também foram o ponto de partida para ser proprietária de um 

Gatil que prioriza o bem-estar acima de tudo. São 20 anos de dedicação ao estudo e atendimento 

de felinos, associando a medicina veterinária e a biologia comportamental para trazer o melhor 

para esses seres maravilhosos. 
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Descrição Geral do Curso  

 

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. 

 

DIFERENCIAL DO CURSO: 

- Aprendizado prático garantido com rotina prática em hospital e estágio obrigatório garantido! 

- Emissão de Diploma Válido em Território Nacional. 

 

 

 

Objetivo do Curso 

Nos dias atuais, uma qualificação é quase que obrigatória na maioria das vagas. Por isso, o curso 

de auxiliar Veterinário é uma opção de especialização rápida e pouco pesada para as finanças. O 

curso permite uma colocação rápida no mercado de trabalho, visto que é um mercado em 

ascensão. 

 

 

Porque você deve fazer este curso 

• ESTÁGIO GARANTIDO no Hospital Veterinário São Pedro e nos Ambulatórios de Reabilitação 

Veterinária do IBRA. 

• Possibilidade de efetivação e colocação no mercado de trabalho 

• Até 120 horas de prática de estágio 

• Processo de avaliação continuada 

 

 

Conteúdo Programático 

Conteúdo teórico: 

 

- 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. 

 

 

ESTÁGIOS 

Hospital Veterinário São Pedro 

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

 

Ambulatórios de Reabilitação Veterinária do IBRA 

Rua Ministro Sinésio Rocha, 793 – Vila Madalena – São Paulo 

 

Custo do Investimento (sugestão baseada em cursos similares) 

http://www.ibravet.com.br/
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Preço:   

- À Vista: R$ 980,00 (Cheque, Título Bancário e Cartão de Crédito)  

- R$ 103,75 (Matrícula + 11 parcelas/ Mês - Cheque, Título Bancário e Cartão de Crédito)  

- R$   62,29 (Matrícula + 17 parcelas/ Mês - somente no Cartão de Crédito)  

  

 *10% de desconto para estudantes, alunos e ex-alunos IBRA, profissionais do HOVET. 

 

 

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. 
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