Curso Intensivo de Ultrassonografia Abdominal
e Pélvica em Cães e Gatos (teórico- prático)
22 a 27 de Março de 2015

8 VAGAS
Carga horária: 60 horas/aula | Período: Integral

Este curso será INÉDITO e ESPECIAL.

Inédito, pois após o curso de capacitação para os médicos veterinários, no dia 29 de Março,
(domingo), teremos uma atividade especial: receberemos a Equipe da APAE e a imprensa
para demonstração do trabalho de Cão de Terapia com as crianças da APAE.
Contaremos também com a presença de nossas empresas parceiras, oferecendo workshop
de equipamentos, nutrição, medicamentos, insumos, novidades do mercado, etc.

Especial, pois, além das aulas teóricas e práticas, é uma ótima oportunidade de estar em
contato direto com a natureza, praticar esportes, aproveitar o SPA de relaxamento, em meio
a 26 hectares de bosques e toda a infra-estrutura necessária para uma semana de conforto,
lazer e aprendizado intensos. Os alunos podem, inclusive, levar suas famílias para participarem
desta semana especial.

* No dia 29, a entrada é franca para todos os médicos veterinários da região, estudantes de Medicina
Veterinária, pais e crianças da APAE Ijuí. Pedimos que todos os interessados em participar, doem um
produto de higiene infantil e um quilo de alimento não perecível, que será entregue à APAE Ijuí.
Apoio : CRMV-RS | SOVERGS | SIMVETRS | ANCLIVEPA-RS

Estarão presentes a Dra.Vera Lúcia Machado, Presidente da ANCLIVEPA-RS (Associação dos Clínicos Veterinários do RS),
a Sra. Lucitania Aparecida Petron, diretora da APAE IJUÍ e a Profa Dra. Cristiane Elise Teichnam, coordenadora do evento.

Palestrante:
MV Esp. Eliana Guglielmetti Serra
MV pela FMV-USP – São Paulo (SP)
Especialista em Ultrassonografia Geral em MV pela North Carolina State University (USA)
Membro do Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária
Professora e Coordenadora de Cursos Intensivos de Capacitação em Ultrassonografia Geral em Medicina Veterinária

Local:
Hotel e SPA Fonte Ijuí | www.hotelfonteijui.com.br
RS 155 | 12 Km de Ijuí | (55) 3332 - 7550 | reservas@hotelfonteijui.com.br

INFORMAÇÕES E MATRÍCULAS:
CURSO ULTRASSONOGRAFIA: E-mail: ultrassom.mv@gmail.com
Telefones: TIM (51) 83252174 ; VIVO (51) 97328773; OI (51) 86044731; CLARO (51) 92497358

EVENTO VIVÊNCIA BENEFICENTE:
Prof. Cristiane E.Teichnam: cristeich@yahoo.com.br ; TIM (55) 99912177

