VISITA TÉCNICA DE MEDICINA VETERINÁRIA
NOS ESTADOS UNIDOS
Estão abertas as inscrições para a Visita Técnica de Medicina Veterinária nos Estados
Unidos. Essa é uma iniciativa dos professores de Medicina Veterinária do UniBH,
juntamente com o International Office Anima, que visa a internacionalização através de
programas de capacitação e troca de experiências internacionais.
O programa acontecerá de 08 a 16 de Dezembro de 2019, tendo duração de 08 dias, e
será realizado totalmente no idioma inglês. Estarão elegíveis a participar da seleção para
essa visita técnica, alunos e docentes das Instituições Anima, que tenham interesse em
aprimorar seu conhecimento na área de Medicina Veterinária e Agronomia, além de
desenvolver uma rede de contatos (networking) e futuras parcerias (ex.: projetos e
orientação de estágios, de IC e de pós-graduação) no exterior. As atividades totalizam
56 horas de curso. Ao final da viagem, os participantes receberão certificado, e as horas
relacionadas às atividades poderão ser utilizadas como atividade complementar para os
alunos da área de Medicina Veterinária e Agronomia. Serão selecionados 8 participantes
por meio de entrevista previamente agendada.

SOBRE A VIAGEM
A Visita Técnica de Medicina Veterinária nos Estados Unidos iniciará em Chicago,
cidade mais populosa do estado de Illinois e conhecida por sua diversidade cultural.
Após a chegada pelo aeroporto da cidade, e boas-vindas no hotel, os participantes terão
a oportunidade de conhecer alguns pontos turísticos, assim como a cultura local.
A segunda cidade a ser visitada será Saint Louis/ MO, conhecida por sediar o maior
monumento construído em solo americano, o Gateway Arch, um arco de metal de 200
metros de altura construído em homenagem à expansão do povo americano para o
Oeste do país. Além disso, possui um dos melhores jardins zoológicos dos Estados
Unidos, tendo sido premiado por diversas vezes. O Saint Louis Zoo é reconhecido
mundialmente pelo manejo, pesquisa e conservação de mais de 650 espécies diferentes.
Os participantes terão a oportunidade de realizar uma visita técnica no Zoo de Saint
Louis, e participar de atrações como a “piscina de arraias e tubarões” e o “Sea-Lion
Show”.
Posteriormente o grupo partirá rumo a Madison, capital de Wisconsin e será recebido
por professores e alunos da University of Wisconsin-Madison. Os participantes irão
visitar o campus e a fazenda da universidade além de ter a oportunidade de conhecer o
“pai da IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo)”, o Dr. Milo Wiltbank. Após a troca
de experiência pessoal e profissional os participantes retornarão para Chicago.

PROGRAMAÇÃO
 1º DIA – EMBARQUE NO BRASIL (08/12/19)
- Encontro no Aeroporto de Belo Horizonte – 16:00h
Encontro no Aeroporto Tancredo Neves com os alunos UniBH
Check-in e despacho de malas
- Encontro no Aeroporto de São Paulo – 20:30h
Encontro no Aeroporto de Guarulhos com todos os participantes vindos das outras
Instituições de Ensino Anima
Apresentação da equipe de viagem
Entrega de material
- Embarque com destino a Chicago - 19:00h
 2º DIA – CHICAGO (09/12/19)
- Chegada ao Aeroporto de Chicago - Previsão 10:12h
Recepção e transfer do aeroporto para a cidade
- Almoço em restaurante tradicional americano - 13:00 às 14:30h
- Check-In no Hotel
Check-in no hotel Holiday Inn Express Chicago-Magnificent Mile - 15:00h
- Visita ao Walmart e Pontos Turísticos de Chicago
Transporte de van até o local
Retorno ás 19:00h
- Jantar de Boas-Vindas em restaurante tradicional americano - 20:00
Retorno ao hotel - 22:00h
 3º DIA – CHICAGO/ ST LOUIS (10/12/19)
- Check-Out do Hotel - 08:00h
- Café da manhã em restaurante tradicional - 08:30h
- Viagem de Chicago para St. Louis
Viagem de van - 09:00h
Almoço em restaurante na estrada - 13:00h
Chegada em St Louis - 15:00h
- Check-In no Hotel
Check-in no hotel Holiday Inn Saint Louis - 15:00h
-Visita aos Pontos Turísticos de St. Louis
Gateway Arch - 16:00h
- Jantar em restaurante típico - 20:00
Retorno ao hotel - 22:00h

 4º DIA - SAINT LOUIS (11/12/19)
- Café da manhã em restaurante tradicional - 08:00h
- Visita Técnica ao Zoológico de St. Louis - 09:00h
- Almoço em restaurante no Zoológico - 13:00 às 14:00h
- Continuação da Visita Técnica ao Zoológico de St. Louis
Visita à piscina de arraias e tubarões
Sea Lion Show
- Jantar em restaurante típico - 20:00
Retorno ao hotel - 22:00h
 5º DIA – SAINT LOUIS/ MADISON (12/12/19)
- Check-Out do Hotel - 08:00h
- Café da manhã em restaurante tradicional - 08:30h
- Viagem de St. Louis para Madison
Viagem de van - 09:00h
Almoço em restaurante na estrada - 13:00h
Chegada em Madison - 15:00h
- Check-In no Hotel
Check-in no hotel Best Western Ambassador Inn e Suites - 15:00h
- Visita aos Pontos Turísticos de Madison
Visita aos principais pontos turísticos guiada por veterinários da UNIVERSITY WMADISON - 16:00h
- Jantar em restaurante típico - 20:00
Retorno ao hotel - 22:00h
 6º DIA – MADISON (13/12/19)
- Café da manhã no Hotel - 08:00h
- Visita Técnica à University of Wisconsin-Madison - 09:00h
- Almoço em restaurante no típico - 13:00 às 14:00h
- Continuação da Visita Técnica à University of Wisconsin-Madison
- Jantar de Confraternização
Jantar de confraternização com alunos e professores da Universidade - 19:00
Retorno ao hotel - 22:00h
 7º DIA – MADISON/ CHICAGO (14/12/19)
- Café da manhã no Hotel - 07:00h
- Check-Out do Hotel - 08:00h

- Viagem de Madison para Chicago
Viagem de van - 09:00h
Almoço em restaurante na estrada - 13:00h
Chegada em Chicago - 15:00h
- Check-In no Hotel
Check-in no hotel Holiday Inn Chicago-Magnificent Mile - 15:00h
- Compras em Outlet - 16:00h
- Jantar em restaurante típico - 21:00
Retorno ao hotel - 23:00h
 8º DIA – CHICAGO/ BRASIL (15/12/19)
- Café da manhã no hotel - 08:00h
- Check-Out do Hotel - 09:00h
- Retorno para o Brasil
Chegada ao Aeroporto de Chicago - 10:00h
Chegada no Brasil - Prevista para 09:35h do dia 16/12/19
**OBS: Poderão haver alterações na ordem das atividades listadas.

COORDENAÇÃO
Os participantes serão guiados pelo professor de Medicina Veterinária da UNIBH,
Gabriel Almeida Dutra, que se responsabilizará pela visita. Recomenda-se que os
participantes estejam preparados para o desempenho autônomo em inglês, necessários
para o convívio com a população local, alimentação, compras, assim como, para a
entrevista de chegada à alfândega americana.

CONDICIONANTES
Somente poderão se inscrever alunos e professores da área de Medicina Veterinária
e/ou Agronomia que tenham visto válido para todo o território dos Estados Unidos.
Note que as instituições de ensino da Anima Educação não se responsabilizam por
qualquer decisão das autoridades americanas.

INSCRIÇÕES
Preencha o formulário de inscrição e envie para international@animaeducacao.com.br
até dia 18/10/2019. Caso não tenha o formulário, solicite-o pelo mesmo e-mail. Após o
envio da inscrição, a comissão organizadora agendará uma entrevista com o candidato.
Os selecionados serão contatados pela comissão no prazo de até três dias úteis.

INVESTIMENTO
O valor total do programa é de R$11.970,00* (onze mil, novecentos e setenta reais)
podendo ser parcelado através de cartão ou boleto bancário pela agência contratada.
*Valor baseado no câmbio de 16/09, poderá haver variação.

Incluso:
- Passagem aérea;
- Seguro de viagem internacional;
- Professor acompanhante que guiará, traduzirá e fará a locomoção do grupo em van;
- Visita à University of Wisconsin-Madison;
- Visita ao Zoológico de Saint Louis;
- Visita aos pontos turísticos das cidades citadas;
- Transporte de van durante toda a viagem;
- Acomodação em quarto duplo;
- Certificado.
Não incluso:
- Alimentação
- Custos com passaporte e visto americano

Importante!
Verifique toda a sua documentação (vistos, passaportes, vacinas, etc) antes da
viagem. As Instituições de Ensino Anima não se responsabilizam pela documentação
dos participantes. Caso haja dúvidas, entre em contato pelo e-mail citado.
Em caso de desistência posterior do participante, em qualquer etapa do programa,
esta quantia não será devolvida.

