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5. Analgesia, anestesia, cuidados nos procedimentos experimentais invasivos e pós-
operatório; 
6. Pontos finais humanitários, eutanásia e descarte de resíduos biológicos.

Metodologia de ensino:

Por meio de exposição oral (docente) e, sempre que cabível acompanhado de 
atividades no qual o pós-graduando deverá ser o agente ativo na aprendizagem. 
Convidados  poderão  participar  por  meio  de  palestras  e  atividades  práticas, 
sempre que houver a disponibilidade e a afinidade por tema(s) discorridos no 
curso.

Avaliação:

A avaliação será feita por meio de tarefas autoguiadas na plataforma moodle 
disponibilizado  para  a  disciplina;  A  participação  em  todas as  atividades 
presencias é obrigatória (100% de frequência).

______________________________________________________________________
Conteúdo Programático e Cronograma:

Data Hora  Atividade Quem/onde

29/8

8:00  – 
12:00 

Apresentação do curso. 
CEUA, Legislação e Ética na utilização de animais em 
pesquisa e ensino.

Rogério

13:30  – 
17:30 

Bem-estar, etologia e enriquecimento ambiental

Moodle

Luciana

30/8

8:00 – 12:00 
Classificação de biotérios e seu papel na universidade 
Moodle

Luciana

13:30 – 
17:30 

Edificação, barreiras físicas, controle ambiental 

Moodle

Luciana

31/8 8:00 – 12:00 
Analgesia, anestesia, cuidados nos procedimentos expe-
rimentais invasivos e pós-operatório 
Moodle

Vanessa

01/9 8:00 – 12:00 
Manejo das principais espécies de animais de 
laboratório. - Vias de administração e coleta de material.
Moodle 

Luciana

02/9 13:30 – 
17:30 

Pontos finais humanitários, eutanásia e descarte de resí-
duos biológicos.
Moodle

Luciana
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