
5º Curso
Condução, Treinamento
e Seleção do cavalo de

Intervenção

Dias 10, 11 e 12 de novembro de 2023
Das 8h às 17h30, sexta, sábado e domingo

Carga horária de 24 horas/aula

Local: CIENT, Araçoiaba da Serra/SP
(ao lado da cidade de Sorocaba/SP).

Professor Vasco Fernandes Dias Filho, 201, Portão
Grande, Araçoiaba da Serra/SP, 18190-000

Para inscrição clique

AQUI

https://forms.gle/z4jvbCf68Lfv22QJ6


Investimento:

R$ 1.450,00 

(em até 12x no cartão de crédito c/ pequenos juros)

R$ 1.305,00 

(10% de desconto à vista)

R$ 1.160,00 

(20% de desconto p/ grupos /duplas em até 12x no 

cartão de crédito c/ pequenos juros)

R$ 1.015,00

(30% de desconto - BLACK FRIDAY- em até 12x no 

cartão de crédito c/ pequenos juros até 25/12/22)

Público Alvo:

são bem-vindos profissionais da área da saúde, 

educação/aprendizagem e equitação que atuam com 

cavalos. É desejável pessoas que já trabalham ou têm 

no mínimo 1 ano de experiência na área.



Syllas Jadach: Instrutor de Equitação pela Escola de Equitação do
Exército, pós-graduação (2008); Diretor de Volteio na Federação
Paulista de Hipismo (FPH); Juiz Estadual de Adestramento 2* pela
Federação Paulista de Hipismo (FPH- 2016); Lunger (Volteio) pela
Federação Paulista de Hipismo (FPH - 2016); Especialista no Método
Global de Reabilitação Equestre nas áreas ludodesportiva/educativa
e de aprendizagem/cognitiva pela Associazione Nazionale Italiana di
Riabilitazione Equestre, (ANIRE, Itália – 2015 e 2018). Pós graduado
em Neurociência aplicada à Educação. Capitão da Polícia Militar do
Estado de São Paulo e diretor da ABRE | Associação Brasileira de
Reabilitação Equestre.

Luli Kratschmer: graduada em medicina veterinária na Universidade
de Santo Amaro (2003); pós-graduada em cirurgia e clínica no Jockey
Club de São Paulo (2004), pós-graduada em fisioterapia equina pelo
Jockey Club de São Paulo (2004); formada em quiropraxia pelo
Quirovet (2011) e formada em Saddle Fitting pela SaddleFitting4Life.

Professores:



Este curso tem tudo de mais importante que você precisa saber
sobre o cavalo que toma parte nas Terapias e Atividades Assistidas
com Equinos. Este animal deve cumprir alguns requisitos para atuar
na área das Intervenções Assistidas com Equinos e Equoterapia. O
curso em tela utiliza a Prática Baseada em Evidência e fundamentos
técnico científicos para ensinar Programas de Treinamento e
Avaliação física e comportamental específica para o cavalo de
terapia/intervenção, técnicas de equitação, horsemanship,
comportamento equino, e utilização de equipamentos (bridões, guia
longa, enredeamentos especiais, selas e outros).

Os participantes têm a oportunidade de verem e praticarem as
técnicas atinentes à Condução, Avaliação/Treinamento, ajuste de
equipamentos, análise dos andamentos (passo, trote e galope),
biomecânica do cavalo e saddle fitting (como pensar e realizar
ajustes de selas para cavalos, assim como sapatos, as selas devem
vestir de forma perfeita e confortável o dorso do cavalo). A médica
veterinária Luli Kratschmer e o instrutor de equitação Syllas Jadach
são os professores deste curso obrigatório para quem atua ou deseja
atuar na área, principalmente os profissionais do cavalo, como os
condutores, instrutores de equitação, treinadores, tratadores,
zootecnistas,médicos veterinários e outros.

Conteúdo:



Aeroporto Internacional de Viracopos – 1h15 de carro até o
CIENT

Aeroporto Internacional de Guarulhos – 1h50 de carro até o
CIENT

Aeroporto de Congonhas (São Paulo) – 1h40 de carro até o
CIENT

Aeroportos:



Hospedagens

Hotel Fraquito
Rua Angela Antunes Duarte, 62 Centro,

Araçoiaba da Serra - SP, 18190-000
Site:https://hotel-fraquito.negocio.site/

Fone: +55 (15) 98113-4900
Fica a 5 minutos de carro do CIENT

Ibis Budget
Sorocaba Av. Professora IzoraidaMarques Peres, 770 –

Parque Campolim, Sorocaba - SP, 18048-110
Clique aqui para acessar o site

Fone: +55 (15) 3500-1950
Fica a 20 minutos de carro do CIENT

https://all.accor.com/hotel/9450/index.pt-br.shtml?utm_campaign=seo%2Bmaps&utm_medium=seo%2Bmaps&utm_source=google%2BMaps

