
 

 

Programação Completa 

16 de junho  

 Das 8h30 às 10h30 
Link de inscrição - https://meet.google.com/rep-iqjf-ptg 

 Das 19h às 21h 
Link de inscrição - https://meet.google.com/fjs-pswa-nei 

Tema: "Aplicação de modelos comportamentais na avaliação de xenobióticos" 

Palestrante: Lorena de Paula Pantaleon 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Bióloga, mestranda em Patologia Experimental e Comparada pela 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Trará aspectos 

relacionados a Bioterismo, avaliação comportamental e pesquisa 

científica. Tem treinamento científico no Laboratório de 

Fisiofarmacologia Metabólica Renal e Cardiovascular e Treinamento 

Teórico-Prático em Manejo e Cuidado de Animais de Laboratório, ambos 

na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem capacitação no Uso e 

Manejo de Animais de Laboratório, pelo REBIOTERIO – CNPq e 

participação em vários congressos nacionais e internacionais na área de 

Neurociência e Comportamento Animal realizando apresentações de 

pesquisas científicas.  

 

https://meet.google.com/rep-iqjf-ptg
https://meet.google.com/fjs-pswa-nei


17 de junho  

 Das 8h30 às 10h30 
Link de inscrição - https://meet.google.com/oqf-dwfd-ocf 

 Das 19h às 21h 
Link de inscrição - https://meet.google.com/qub-tfcr-zmr 

Tema: "Inserção do médico veterinário no trabalho com animais silvestres e selvagens" 

Palestrante: Fernando Del Nero 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médico veterinário, biólogo, jornalista e ator. Especialista em Educação. 

Ampla experiência no manejo de animais selvagens, tanto em seu 

habitat como em cativeiro, desenvolvendo, ao longo de muitos anos, 

atividades relacionadas a preservação e reprodução de diversas espécies 

da fauna silvestre e exótica e à frente de diversos trabalhos nas áreas de 

Educação Ambiental, Meio Ambiente e em Atividades, Educação e 

Terapias Assistidas por Animais (A/E/TAA), sendo pioneiro no Brasil no 

uso de animais da fauna silvestre para este fim. 

Biólogo responsável pela Expo Natureza®, o maior evento de educação 

ambiental já realizado dentro de shoppings em São Paulo. Também 

responsável por diversos eventos educacionais realizados na maior rede 

de petshops do Brasil, a Petz®, por mais de quinze anos consecutivos. 

Um dos patrocinadores das Exposições “DARWIN: descubra o homem e a 

teoria revolucionária que mudou o mundo”, edições São Paulo e Vitória, 

cedendo os principais animais expostos e sendo o biólogo responsável 

pela manutenção de todos os animais expostos na edição São Paulo. 

Biólogo responsável pela exposição Ecos do Planeta, versões Mata 

Atlântica (2007) e Amazônia (2008), realizada no Pavilhão da Bienal do 

Parque Ibirapuera. Um dos patrocinadores da exposição Revolução 

Genômica® - edição Espírito Santo (2012), cedendo os principais animais 

expostos. Participações em muitos programas de televisão, visando levar 

conhecimento de alto nível e estimular o senso de preservação das 

espécies. 

https://meet.google.com/oqf-dwfd-ocf
https://meet.google.com/qub-tfcr-zmr


18 de junho  

 Das 8h30 às 10h30 
Link de inscrição - https://meet.google.com/xfh-oked-rsu 

 Das 19h às 21h 
Link de inscrição - https://meet.google.com/jgb-wbiu-ymd 

Tema: "Possibilidades da homeopatia na medicina veterinária"  

Palestrante: Mônica Filomena Assis de Souza 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Médica veterinária especialista em Homeopatia Veterinária pelo CFMV. 

Atua na área de Homeopatia Veterinária desde 1994. Especialista em 

Agricultura Biodinâmica. Docente do curso de pós-graduação em 

Homeopatia Veterinária HD Science (São Paulo) e Agricultura 

Biodinâmica e Antroposofia (Instituto Elo – Botucatu) e docente 

convidada para a disciplina Homeopatia Veterinária da UFMS. Área de 

atuação predominante em Homeopatia Aplicada à Produção Animal e 

Homeopatia Ambiental. Responsável técnica pela Sigo Procedimentos 

Homeopáticos Ltda. e criadora das fórmulas de toda a linha de produtos. 

Membro da International Association for Veterinary Homeopathy e ex-

presidente da Associação Médico Veterinária Homeopática Brasileira.  

 

https://meet.google.com/xfh-oked-rsu
https://meet.google.com/jgb-wbiu-ymd

