PRÉ CONFERÊNCIA | ABRAVEQ 2019

TREINAMENTO DE HABILITAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS PARA COLHEITA E
ENVIO DE AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE MORMO
Período
Data: 03/07/2019
Horário: das 13h00 às 18h00
Local
Local: CDI –Centro de Difusão Internacional USP/SP
Endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 310 - Butantã, São Paulo – SP, cep05508-020
Inscrições
Acesse o site, preencha seu cadastro e efetue o pagamento da sua inscrição pelo site.
As inscrições ocorrerão até o dia 21/06/19 (meia-noite), sem prorrogação, ou até
esgotar o limite de vagas. (Não serão aceitas inscrições após essa data ou no local do
curso).
Taxa de Inscrição
R$ 150,00.
Limite de Vagas
200 vagas
Público Alvo
Médico veterinário ou estudante do último ano do curso de medicina veterinária.

Retirada do Crachá no local do evento
A retirada do crachá de identificação será realizada na secretaria (local do evento). É
indispensável à apresentação do crachá, para que o participante acesse a sala do
curso.
Para retirada do crachá é necessário ter efetuado a inscrição prévia pelo site, estar
quite com a taxa do curso, apresentar documento de identificação com foto (RG, CNH
ou Carteira de Classe).
A entrega dos crachás iniciará 01 hora antes do início do curso.
Informações adicionais:
A tolerância para atraso é de 15 minutos.
É obrigatório 100% de aproveitamento no Treinamento, sendo que não haverá
tolerância para o uso de smartphones, telefones celulares e ausências no auditório.
O treinamento terá duração aproximada de 05 horas.
Não poderão se inscrever no Treinamento os profissionais que se enquadrem no art.
50 da IN nº57, de 11 de Dezembro de 2013, que diz:
Art. 50. Em obediência ao relevante interesse público, o laboratório, seus
proprietários e suas equipes técnica e administrativa deverão estar isentos de
envolvimento direto com atividades ligadas à produção ou à comercialização de
insumos, produtos, animais e vegetais, alvos dos programas e controles oficiais
do MAPA.
Parágrafo único. O disposto no caput se estende a atividades de representação,
consultoria e assistência técnica, bem como à participação em entidades de
classe, especialmente associações, federações, cooperativas e sindicatos.
CERTIFICADO:
O Certificado terá validade de um ano a partir da data de realização do treinamento.
Isso implica que o médico veterinário devidamente treinado terá um ano para
protocolar a sua documentação, incluindo o certificado do treinamento, a fim de
requerer a habilitação. A documentação deve ser protocolada em um dos Escritórios
de Defesa Agropecuária regionais (EDAs).
Os certificados de conclusão do curso serão disponibilizados on-line, no site da
ABRAVEQ.

PROGRAMAÇÃO:
13h00 – 13h30 – Recepção e abertura
13h30 – 14h15 – Programa Estadual de Sanidade Equina – Legislações e
procedimentos para habilitação
14h15 – 15h00 – Colheita e envio de amostras para diagnóstico laboratorial de Mormo
15h00 – 15h30 – Coffee Break
15h30 – 16h30 – Ética Profissional
16h30 – 18h00 – Preenchimento de Resenhas
Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo
Av. Brasil, 2340, Campinas - SP - CEP 13070-178
Horário de Atendimento (dias úteis): de 8h às 12h / 13h às 17h
Telefone: (19) 3045-3350

