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EMENTA 
Estudo dos conhecimentos da ética aplicáveis à experimentação animal e conhecimentos práticos de bem-estar 

animal, incluindo manejo, alojamento e procedimentos na espécie a ser utilizada nas atividades de pesquisa científica.  

 

 
PROGRAMA 
Histórico do uso de animais para fins de ensino e pesquisa científica;  

Fundamentos Básicos de Ética e Bioética, dignidade animal e Princípio dos 3Rs;  

Noções básicas de delineamento experimental e a importância do cálculo do tamanho amostral;  

Legislação nacional referente ao uso de animais em ensino e pesquisa científica;  

Definição, significado e importância dos Métodos Alternativos ao uso de animais em ensino e pesquisa científica.  

Definição de bem-estar animal e seus indicadores;  

Definições, critérios e desafios na escolha do modelo animal;  

Definição, reconhecimento, medidas preventivas e monitoramento de dor, estresse e sofrimento e noções básicas de 

anestesia e analgesia;  

Noções básicas de enriquecimento ambiental;  

Noções básicas de biologia e comportamento do modelo animal;  

Noções básicas de estrutura física e ambiente de criação, manutenção e utilização de animais para atividades de 

ensino e pesquisa científica;  

Técnicas humanitárias para manipulação, contenção, transporte e procedimentos experimentais utilizando de animais 

para atividades de ensino e pesquisa científica;  

Pontos finais humanitários;  

Eutanásia;  

Noções básicas de biossegurança em instalações animais;  

Significado e importância do padrão sanitário e genético dos animais utilizados em atividades ensino e pesquisa 

científica. 
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 
1. Frequência e participação: Peso 1,0 
2. Seminários: Peso 1,0 
 
 
 
 


