
180 h de formação teórica e prática 
• Aulas teóricas e práticas durante a semana 

• Aprimoramento em Consultório 

• Somente 6 vagas por turma 

• Público-Alvo: Profissionais e Graduandos (último 
período) 

• Investimento: Inscrição R$ 180,00 + 12x 750,00 

Informações: (041) 99857-5767 

Instituto AnimaCare 
Mentoria em Fisioterapia de 

Pequenos Animais



Conteúdo: 

Introdução à Fisioterapia Veterinária  

Ortopedia  

Neurologia 

Exame Fisiátrico 

Cinesioterapia 

Hidroterapia 

Alongamento 

Massagem 

Mobilização Articular 

Fotobiomodulação 

Eletroterapia 

Termoterapia 

Ultrassom Terapêutico 

Magnetoterapia 

Terapia por Ondas de Choque 

Formulando protocolos terapêuticos 

Mentores:  

Dra Juliana Cristina de Souza 

Dr Milton Mikio Morishin Filho 

** Outros temas poderão ser abordados e professores 
convidados à critério da coordenação. 

Diferenciais: 

36 h Teóricas e Práticas 

 3 h por semana durante 3 meses 

144 h Aprimoramento em Consultório 

 12 h por semana durante 3 meses 

Mais de 180 horas de estudos intensivos 

E não acaba por aqui! 

Estudos direcionados em temas de 
grande importância para a Fisioterapia de 
Pequenos Animais 

Relato de caso para publicação 



FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOME COMPLETO:   ______________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_____ 

CPF: _________________________________   RG: _____________________________________ 

(   )  PROFISSIONAL 

CRMV: _______________________________ 

FORMAÇÃO (UNIVERSIDADE):______________________________________ ANO: ___________ 

  

(  )  ALUNO (ÚLTIMO PERÍODO) 

UNIVERSIDADE: _________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:  ____________________________________________________________________ 

______________________________________ Nº:___________  COMPLEMENTO:____________ 

BAIRRO: ________________________________________  CEP: __________________________ 

CIDADE: ___________________________  ESTADO: ________________________ 

TELEFONE: (    ) ____________________ CELULAR: (    ) ____________________ 

E-MAIL (LEGÍVEL):  ___________________________________________________ 

Dados bancários para RESERVA DE VAGA (INSCRIÇÃO): R$ 180,00 
Banco do Brasil 
Ag 2920-3 
Conta 30.225-2 
CNPJ: 20.699.847/0001-13 
ANIMACARE - VETERINARIA INTEGRATIVA E SISTEMICA LTDA 

INVESTIMENTO - Formas de Pagamento:  
(    )   12x R$ 750,00 (cartão de crédito) 
(    )   R$ 8.100,00 (à vista - depósito bancário) 

Favor enviar a ficha de inscrição e o comprovante de depósito para (041) 99857-5767 

SIM,  desejo me inscrever na Mentoria em Reabilitação Veterinária ciente de que: a 
inscrição do curso só poderá ser cancelada até 15 dias úteis antes do início da 
formação. Após este prazo será possível o cancelamento sem direito a devolução do 
valor pago da inscrição. 
(    )  CONFIRMO 

Assinatura: ________________________________________ Data: _____/_____/_______ 



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestadora: Instituto AnimaCare  CNPJ: 20.699.847/0001-13
Participante: Vide dados da Ficha de Inscrição.

Clausula 1a – A AnimaCare compromete-se a fornecer os materiais didáticos em formato digital do 
curso livre de educação não formal.

Clausula 2a – O Participante sabe que o presente treinamento destina-se à complementação de sua 
formação profissional e não tem objetivo ou propósito de qualquer credenciamento em arte ou 
especialidade reconhecida ou aprovada pelos órgãos competentes.

Clausula 3a – O Participante tem o conhecimento de que a Prestadora não tem responsabilidade pelo 
uso que o Participante venha a fazer dos conhecimentos e habilidades adquiridos no curso e que é de 
total responsabilidade do Participante responder por qualquer efeito e conseqüência do uso dos 
aprendizados obtidos ou dos aprendizados que suponha ter obtido no curso.

Clausula 4a – O Participante declara estar em pleno gozo de saúde física e mental, considerando-se 
capaz de participar de atividades dentro do programa de treinamento, eximindo a Prestadora de 
qualquer responsabilidade.

Clausula 5a - O não comparecimento do Participante no dia do programa de treinamento implicará na 
retenção do valor pago de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) a titulo de multa contratual e cobertura dos 
custos administrativos / operacionais conforme Art. 408 a 416 do código civil, salvo a comunicação de 
cancelamento por e-mail com 15 dias úteis de antecedência.

Clausula 6a - Se houver desistência por parte do Participante no decorrer do programa de treinamento, 
este deverá comunicar a prestadora por e-mail e não serão cobrados tão somente os valores 
referentes às horas não assistidas em sala obedecendo o principio da proporcionalidade, calculado 
mediante a divisão do valor de horas total do programa de treinamento pelo número de horas ofertados 
em sala.

Clausula 7a - Os pagamentos serão realizados nas seguintes modalidades:
I - depósito bancário ou transferência eletrônica para pagamento a vista;
II - Cartão de Crédito para pagamento parcelado.

Clausula 8a - Na não realização do programa de treinamento pela Prestadora, por falta de quorum 
(mínimo de 4 alunos), o valor pago pelo Participante lhe será restituído integralmente em até 10 (dez) 
dias úteis em conta corrente indicada pelo Participante via e-mail.
 
Clausula 9a – As notas fiscais serão emitidas eletronicamente, sendo essas enviadas para o e-mail 
informado no documento ficha de inscrição, após a realização do(s) pagamento(s), condicionados a 
esses.
§ Único: Para os pagamentos realizados em parcelas as notas fiscais serão emitidas mensalmente 
conforme o vencimento das parcelas.

Clausula 10a - A certificação somente será emitida e entregue mediante 85% (oitenta e cinco por 
cento) de presença por parte do Participante em cada uma das atividades propostas (aulas teóricas, 
práticas, aprimoramento), e vinculado à entrega e apresentação do relato de caso. A entrega do 
certificado ocorrerá ao final do programa de treinamento juntamente com uma declaração de 
conclusão, a qual constará todo o conteúdo assistido. O Participante terá até 6 meses à partir da data 
de início do programa de treinamento para completar as horas necessárias de aprimoramento em 
consultório para a emissão do Certificado.



Clausula 11a - As condições de valores, formas de pagamento, período de inscrições, local e data do 
treinamento estão no documento eletrônico acima.

Clausula 12a - É vedado que o Participante seja substituído por terceiro para o programa de 
treinamento de forma parcial.

Clausula 13a – O Participante tem ciência que é proibido o uso de celular, tablet ou qualquer outro 
dispositivo eletrônico durante o treinamento, salvo nos horários dos intervalos de coffee break e 
almoço.

Clausula 14a - É expressamente proibido fotografar, gravar em forma de áudio ou vídeo os conteúdos 
ministrados presencialmente ou online, reproduzir ou transmitir as aulas e materiais didáticos de 
maneira parcial ou integral, independentemente do meio, sob pena de multa de R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais).

Clausula 15a - O Participante autoriza a veiculação e publicação de sua imagem em fotografia e 
filmagem na home page www.animacare.vet.br e nas redes sociais ligadas à empresa.

Clausula 16a - Este contrato passa a ter validade a partir do momento que o Participante confirmar e 
enviar esta ficha de inscrição preenchida e o comprovante de depósito (R$ 180,00) correspondente à 
reserva de vaga.

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o Foro Central da 
Comarca de Curitiba com renuncia expressa de outro por mais privilegiado que seja.

(   )  Ciente

Nome completo: __________________________________________ CPF: _____________________

Assinatura: ________________________________________  

Data: _____/_____/_______

https://www.google.com/url?q=http://www.animacare.vet.br&sa=D&ust=1565145320474000&usg=AFQjCNEN-XckxY_FYgHMuvSEPJEQQwU5DQ
https://www.google.com/url?q=http://www.animacare.vet.br&sa=D&ust=1565145320474000&usg=AFQjCNEN-XckxY_FYgHMuvSEPJEQQwU5DQ

