
 
Informações Gerais: 

Curso de Doma  
e Apresentação de Bovinos 

 

 

SEGUNDA-FEIRA (15/02/2016) 

08:00 – Recepção e apresentação dos participantes e do instrutor;  

          – Bate papo sobre como serão desenvolvidas as atividades; 

10:00 – Preparação do material de trabalho; 

11:30 – Almoço; 

12:30 – Trabalho de delimitação da zona de fuga dos animais (Doma); 

14:30 – Lanche; 

15:00 – Introdução de técnicas de cabresteamento (Apresentação). 

  

TERÇA-FEIRA (16/02/2016) 

08:00 – Trabalho de delimitação da zona de fuga dos animais (Doma); 

09:00 – Sequência: cabresteamento dos animais (Apresentação); 

11:30 – Almoço; 

12:30 – Sequência: trabalho de delimitação da zona de fuga (Doma); 

14:30 – Lanche; 

15:00 – Cabresteamento dos animais e forma de para-los (Apresentação). 

  

QUARTA-FEIRA (17/02/2016) 

08:00 – Separação dos animais em no máximo três por baia: aumento do contato ho-

mem e animal (trabalho com sacos e cordas) (Doma); 

09:00 – Sequência: técnicas de cabresteamento e forma de parar os animais (aprender 

a identificar um animal bem parado) (Apresentação); 

11:30 – Almoço; 

12:30 – Sequência: aumento do contato homem e animal (trabalho com sacos, cordas, 

bandeiras e escovas) (Doma); 

14:30 – Lanche; 

15:00 – Aprender a identificar o conjunto (apresentador e animal) bem apresentado, na 

teoria e na prática (Apresentação). 

 

QUINTA-FEIRA (18/02/2016) 

08:00 – Introdução de técnicas de cabresteamento: confecção de cabrestos (Doma); 

09:00 – Treinamento da apresentação do conjunto animal e apresentador: aprender téc-

nicas de posicionamento diante do juiz (Apresentação); 

11:30 – Almoço; 

12:30 – Toalete e banho dos animais (Apresentação); 

14:30 – Lanche; 

15:00 – Sequência: trabalho de cabresteamento (Doma). 

 

SEXTA-FEIRA (19/02/2016) 

08:00 – Sequência: trabalho de cabresteamento (Doma); 

09:00 – Treinamento e apresentação do conjunto animal e apresentador: apren-

der técnicas de apresentação de animais em pista, leilão e fotos (Apresentação); 

11:30 – Almoço; 

12:30 – Condicionar os animais para apresentação (Doma); 

14:30 – Lanche; 

15:00 – Condicionar os animais para apresentação (Apresentação). 

 

SÁBADO (20/02/2016) 

08:00 – Simulação de julgamento em pista dos animais que participaram do curso de 

doma; 

10:00 – Lanche; 

10:30 – Simulação de julgamento em pista dos animais que participaram do curso de 

apresentação, com revezamento entre os participantes nas categorias de juiz e apresen-

tador; 

12:30 – Almoço e encerramento do curso. 



 

Animais disponibilizados durante o curso: 
1 animal chucro por participante (Doma); 

1 animal domado por participante (Apresentação). 

 

Número de participantes: 
No máximo 20 pessoas. 

 

Custos do curso: 
Um salário mínimo vigente no período de realização da inscrição, sendo que a reserva da 

vaga é feita mediante pagamento de 50% do valor. A inscrição será confirmada após 

pagamento dos outros 50% até o primeiro dia do curso. 

 

Dados para depósito: 
Favorecido: Nilson Dornellas de Oliveira 

CPF: 036.381.566-05 

Banco: Bradesco 

Código do banco: 237 

Agência: 1392-7 

Conta Corrente: 570882-6 

 

OBS. O comprovante de depósito deverá ser enviado por e-mail para Nilson Dornellas ou 

Telma Martins: nilson.dornellas@bol.com.br ou telmavet03@hotmail.com 

 

Certificados: 
- Serão emitidos pelos Cursos Nilson Dornellas e enviados para o endereço dos partici-

pantes.  

 

Obs. As despesas com materiais, alimentação e hospedagem dos partici-
pantes estão incluídas no valor do curso. 
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