CARACTERÍSTICAS
1) Curso de Pós-graduação vinculado à Universidade Lusófona e reconhecido
em Portugal.
2) Curso confere Créditos Europeus para Sistema de Transferência (ECTS)
3) Carga horária: 150 horas presenciais, das quais 30% práticas.
4) 8 módulos de finais de semana (sábado e domingo) com início em junho de
2020 e finalização em janeiro de 2021 (8 meses). Haverá atividade prática
durante os dias da semana entre os dois finais de semana dos últimos
módulos de janeiro.
5) Aulas práticas em todos os módulos de finais de semana. Equipamentos e
material de consumo incluídos.
6) Infraestrutura da Universidade Lusófona:
a. Salas e anfiteatros para as aulas teóricas;
b. Laboratório de Anatomia para prática de pontos
c. Salas de atendimento para as práticas de animais de companhia;
d. Locais conveniados para animais de grande porte (equinos e
ruminantes).
7) Coordenadores e formadores experientes e de renome mundial,
especialistas em Acupuntura Veterinária (para os brasileiros) e Certificados
pelo IVAS (brasileiros e portugueses).
8) Espécies abrangidas:
a. animais de companhia
b. equinos
c. ruminantes
d. exóticos.
9) Material didático: disponível online antes das aulas em ambiente virtual do
Bioethicus e individualizado para cada aluno.
10) Acompanhamento pedagógico com notas e controle de presença em
ambiente virtual do Bioethicus e individualizado para cada aluno.
11) Secretaria do Bioethicus a disposição para suprir as demandas dos alunos
todos os dias da semana, incusive aos sábados e domingos, exceto em
feriados (do Brasil)
12) Como sabemos que cada indivíduo tem o seu ritmo e disponibilidade de
tempo, em exclusividade para os alunos deste curso em Portugal,
disponibilizaremos as aulas relacionadas à área de acupuntura veterinária
em
plataforma
de
ensino
a
distância
gratuita
(https://bioethicus.eadbox.com/). Algumas aulas estão gravadas e poderão
ser assistidas sem limite e sem custo adicional, em qualquer momento
durante o curso (esta plataforma disponibiliza algumas aulas mas não
abrange todo o curso)
13) Lista de discussão de casos clínicos.

Conheça nosso vídeo institucional http://www.youtube.com/watch?v=V0he1rc9keE
Conheça nosso vídeo de 10 anos no facebook
https://www.facebook.com/InstitutoBioethicus/videos/1166642173358302/
Conheça a opinião dos egressos no
https://www.facebook.com/InstitutoBioethicus/
Informações sobre o curso: Email: cursos@bioethicus.com.br
+55 14 982080302

