Regras Gerais de Visitação:
Profissionais do Setor: Proprietários de Clínicas e Hospitais Veterinários
O credenciamento poderá ser feito antecipadamente através do site oficial do evento;
Para os profissionais do setor que não se credenciarem antecipadamente, poderão realizar o
credenciamento no local, mediante a apresentação de um documento que comprove vínculo com
o setor (por exemplo, contrato social);
A credencial é válida para todos os dias de realização do evento (exceto para estudantes);
Essa credencial dará acessos a área PET VET e a PET South America, porém não dará acesso ao
Congresso Internacional PET South America;
A credencial poderá ser retirada no local do evento a partir do primeiro dia de realização, sendo
pessoal e intransferível, passível de apresentação de um documento oficial com foto e cartão de
visita, para acesso ao evento;
Não será permitida a entrada de visitantes trajando, bermudas, chinelos e/ou bonés;
Por se tratar de um evento de negócios é proibida a entrada de crianças menores de 16 anos,
incluindo bebês de colo, mesmo que acompanhados;
É proibida a entrada de animais.

Regras Gerais de Visitação:
Estudantes
O credenciamento para estudantes de medicina-veterinária ou técnico de zootecnia somente
estará disponível através do site oficial do evento;
Essa categoria de credenciamento possui cotas limitadas. Não será possível efetuar o
credenciamento no local.
Por se tratar de um evento de negócios é proibida a entrada de estudantes menores de 16 anos,
mesmo que acompanhados;
A credencial é válida apenas para o dia 23 de agosto;
Essa credencial dará acessos a área PET VET e a PET South America, porém não dará acesso ao
Congresso Internacional PET South America;
A credencial poderá ser retirada no local do apenas no dia 23 de agosto, sendo pessoal e
intransferível, passível de apresentação de um documento oficial com foto, carteirinha estudantil
e documento comprobatório para acesso ao evento;
Não será permitida a entrada de visitantes portando, bermudas, chinelos e/ou bonés;
É proibida a entrada de animais;

Regras Gerais de Visitação:
Médico-Veterinário, Zootecnista e Auxiliares Veterinários
O acesso dos médicos-veterinários, zootecnistas e auxiliares veterinários deverá ser feito na
entrada exclusiva da PET VET.
O credenciamento poderá ser feito antecipadamente através do site oficial do evento;
Para os médicos-veterinários e zootecnistas que não se credenciarem antecipadamente, poderão
realizar o credenciamento no local, mediante a apresentação da carteirinha de identificação do
CRMV, o mesmo valerá para os auxiliares veterinários, porém os mesmos deverão apresentar
uma carta de recomendação da empresa, comprovando o vínculo com o setor;
A credencial é válida para todos os dias de realização do evento (exceto para estudantes);
Essa credencial dará acessos a área PET VET e a PET South America, porém não dará acesso ao
Congresso Internacional PET South America;
A credencial poderá ser retirada no local do evento a partir do primeiro dia de realização, sendo
pessoal e intransferível, passível de apresentação de um documento oficial com foto e cartão de
visita, para acesso ao evento;
Não será permitida a entrada de visitantes trajando, bermudas, chinelos e/ou bonés;
Por se tratar de um evento de negócios é proibida a entrada de crianças menores de 16 anos,
incluindo bebês de colo, mesmo que acompanhado;
É proibida a entrada de animais;

