Anclivepa MS
http://www. anclivepams.com.br
Endereço: Av. Mato Grosso, 3745 - Santa Fé
fone : (67) 3029-4044 / 3043-4404
Email: anclivepams@anclivepams.com.br
Responsável: Rosana Antunes (zhenvet).
Facebook: https://www.facebook.com/AnclivepaMS?fref=ts
Classificação do cliente: Eles tem interesse em fechar mensal para que possamos
cuidar do site e fazer mídias.
-Breve histórico
A Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - ANCLIVEPAMS é uma seccional da ANCLIVEPA - BRASIL. Foi fundada há13 anos.
É uma entidade civil, sem fins lucrativos, que congrega clínicos de pequenos
animais, pesquisadores, professores e estudantes. Seus associados são
profissionais envolvidos com assuntos relacionados com a Medicina Veterinária de
Pequenos Animais.
A entidade busca o aperfeiçoamento técnico e científico de seus associados e o bom
relacionamento com entidades públicas e privadas nos assuntos que se relacionam
diretamente ou indiretamente com a profissão.
Endereço: Av. Mato Grosso, 3745 - Santa Fé - Campo Grande, MS / Fone : 30294044 / 3043-4404 / administracao@anclivepams.com.br
Missão:
Promover o aperfeiçoamento e atualização dos profissionais que atuam na área de
clínica médica dos pequenos animais;

Reunir e divulgar novos conhecimentos gerados pela pesquisa nas diversas áreas
do saber, correlacionados com a clínica dos pequenos animais;
Congregar profissionais de instituições de pesquisa, universidades, clínicas
particulares e órgãos públicos, para intercâmbio de experiências e informações
técnicas;
Estimular o intercâmbio entre profissionais e os acadêmicos, antecipando uma
visão o papel a ser desempenhado no futuro pelos estudantes;
Destacar o papel do médico veterinário frente à sociedade.
Público alvo: Veterinários de Pequenos Animais
-Estrutura











Página Inicial com Slide de imagens;
Quem Somos;
Diretoria;
Estatuto;
Filiação com opção de pagamento através do pagseguro;
Informativos;
Galeria de Eventos;
Fale Conosco;
Banner Flutuante;
Cursos e Palestras (Página com listagem de cursos e palestras com opção
para pagamento da inscrição através do pagseguro). Essa página tem o
objetivo de fazer a inscrição de quem não é associado que quer participar
das palestras ou cursos realizados pela Anclivepa/MS, o site solicitará o
nome e CPF do participante e após o preenchimento o usuário é direcionado
ao pagseguro. Obs.: filiados não pagam a inscrição de palestras e cursos
realizados pela anclivepa/ms.
 Área restrita:
o Gerenciamento de usuários;
o Login;
o Informativo restrito;
o Downloads (área destinada a material de palestras e cursos);
o Atualização de Cadastro;
 Ferramenta de Envio de Email´s (até 12.000 email´s por mês);

 Responsivo;

-Sites de referencia
Cliente não passou referência mas um site que se baseamos em algumas funções
foi o Anclivepa SP
http://anclivepa-sp.com.br/cursos/

-Informações adicionais
Forma de pagamento: Pagseguro
Hospedagem: vai ficar hospedado conosco.

