
II- CURSO 

MANEJO E USO DE AVES E MAMÍFEROS EM PESQUISA 

 

Em deferimento da Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais em atividades 

de ensino ou de pesquisa científica – DBCA-CONCEA – 2016, a ementa do curso abrange os 

seguintes tópicos: 

Procedimentos utilizados com aves e mamíferos em experimentação, legislação vigente, uso 

dos 3 Rs, alternativas no uso de animais, controle do ambiente em que os animais são mantidos, 

parâmetros de qualidade de mínimos de ambientes para serem monitorados, manejo de contenção 

dos animais para coleta de amostras, biossegurança em produção animal, importância da sanidade 

de animais utilizados em ensaios, cuidados em procedimentos invasivos de infecção experimental, 

eutanásia e anestesia, descarte de resíduos biológicos. 

Para este fim está sendo ofertado o II - Curso de Manejo e uso de aves e mamíferos em 

pesquisa, organizado por professores do Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural  - 

Centro de Ciências Agrárias – UFSC. 

 

Dados do Curso 2016 

 

II Curso - Manejo e uso de aves e mamíferos em pesquisa 

Vagas (limitadas): 40 participantes 

Público alvo: Acadêmicos de graduação, pós-graduandos: doutorandos, mestrandos e profissionais 

que necessitem manipular aves e mamíferos em pesquisa. 

Carga Horária: 17 horas 

Datas: 04/08; 05/08; 13/08 de 2016 (horários no quadro de programação) 

Local parte teórica: Sala 202 do DZDR – CCA – UFSC 

Local parte teórica/prática: Fazenda Experimental da Ressacada – UFSC 

Inscrições: Exclusivamente por e-mail: solicitar ficha via e-mail: 

curso.manejo.zoot@gmail.com 

Período de inscrições: 22 de julho a 03 de agosto de 2016 

Ministrantes: 

- Professores: André Luís Ferreira de Lima, Sérgio Ferreira de Quadros, Procássia Maria Lacerda 

Barbosa – DZDR – CCA - UFSC;  

- Thiago Mombach Pinheiro Machado (Médico Veterinário – RT da Fazenda Experimental da 

Ressacada); 

- Maria Alcina Martins de Castro (Médica Veterinária - representante do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária – CRMV/SC na CEUA) 
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Quadro de Programação 

DATA HORÁRIO Ministrantes ASSUNTO 

04/08/2016 

Quinta-feira 
8:00 –12:00 

 

André, 

Sérgio 

4 hs: - Apresentação do curso;  

- Biossegurança, Manutenção de animais em 

biotérios, bem-estar,edificações, controle 

ambiental. (DZDR – sala 202) 

 

04/08/2016 

Quinta-feira 

13:30 – 

16:30 
Procássia 

3 hs: -  Uso dos 3 Rs e alternativas para o uso de animais 

de produção no ensino e pesquisa. Descarte de 

resíduos biológicos. (DZDR  sala 202) 

 

05/08/2016 

Sexta-feira 

08:30 – 

12:00 

e 

13:30 – 

16:00 

Procássia, 

Thiago 

6 hs: - Eutanásia e coleta de órgãos (teoria); 

          - Demonstração prática de contenção, vias de 

administração e coleta de sangue (Fazenda   

Experimental da Ressacada –CCA-UFSC) 

  

13/08/2016 

Sábado 

08:00 – 

12:00 
Maria Alcina  

4 hs: - Legislação na utilização de animais para pesquisa; 

  - Anestesia e Analgesia em animais de produção. 

(DZDR sala 202) 

 

 

Informações de localização: 

 

- Sala de aula DZDR 202 

CCA – UFSC - Rodovia Admar Gonzaga, 1346, Itacorubi, Florianópolis – SC 

Prédio Zootecnia – 2º andar 

E-mail do curso oferecido: curso.manejo.zoot@gmail.com 

 

OBS: Curso poderá ser validado como Atividades Complementares de Extensão para os acadêmicos de 

graduação em Zootecnia. 

 

- Fazenda Experimental da Ressacada – UFSC 

Rua José Olimpio da Silva, 1326, Bairro Tapera, CEP 88049-500, Florianópolis – SC – Brasil  

 

OBS: Não haverá transporte para a Ressacada custeado pelo curso. Sugerimos que os 

participantes se organizem em caronas ou utilizem linhas de ônibus conforme abaixo: 
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Números e Nomes das Linhas: 

467 – Tapera via Saco dos Limões  

461 – Tapera Via Túnel 

470 e 471 – Titri-Tapera  

469 – Tapera-Rio Tavares 

Site para linhas: http://www.mobfloripa.com.br/onibus.php 
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