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 Disciplina: CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA DE ANIMAIS SILVESTRES  Código: DCV 027

 Natureza: 

 (  X  ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (  X  ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: DCV 011,
DCV 020  Co-requisito:  Modalidade: (  X  ) Totalmente Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     )

Parcialmente EAD: _______ *CH 

 CH Total:60

 CH Semanal:
04 

 

 

Padrão (PD): 
30 horas

 

Laboratório
(LB): 30 horas Campo (CP): Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC)

*indicar a carga horária que será à distância.

EMENTA 

 

Manutenção de fauna de cativeiro. Legislação. Bem-estar e comportamento de animais silvestres. Vias de acesso. Contenção física e
farmacológica de animais silvestres. Nutrição de animais silvestres. Doenças de aves, répteis e mamíferos. Procedimento cirúrgico de répteis,
aves e mamíferos. Odontologia em animais silvestres. Raio-X aplicado em animais silvestres. Zoonoses.

                                                                                                              PROGRAMA

 

PROGRAMA

 

MÓDULO 1 (06/06/2022)

·         Legislação ambiental e ameaças a biodiversidade (2 horas)

·         Teórico-prático: Fichas clínicas de avaliação dos pacientes (2 horas).

 

MÓDULO 2 (13/06/2022)

·         Bem-estar para animais silvestres, ambientação, enriquecimento ambiental e planejamento do recinto (2 horas).

·         Teórico-prática: Nutrição dos animais silvestres (1 horas).

·         Questionário: tópico 2 (1 hora).
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MÓDULO 3 (20/06/2022)

·         Vias de acesso e administração de medicamentos (2 horas).

·         Aula prática: Apresentação do ambulatório de animais silvestres, cálculo de doses de medicamentos (1 hora).

·         Questionário: tópico 3 (1 hora).

 

MÓDULO 4 (27/06/2022)

·         Contenção física de animais silvestres (2 horas).

·         Aula prática: Contenção física de animais silvestres (1 horas).

·         Questionário sobre Tópico 4 (1 hora).

 

MÓDULO 5 (04/07/2022)

·         Manejo e doenças infecciosas e não infecciosas de répteis (2 horas).

·         Teórico-prática: Resolução de casos clínicos – répteis (1 horas).

·         Questionário sobre tópico 5 (1 hora).

 

MÓDULO 6 (11/07/2022)

·         Afecções cirúrgicas de répteis (2 horas).

·         Teórico-prática: Planejamento cirúrgico de répteis (1 horas).

·         Questionário sobre tópico 6 (1 hora).

 

PROVA TEÓRICA 1 (2 horas) – 18/07/2022

·         Aula teórica-prática: Nutrição de animais silvestres 2 (1 hora).

·         Questionário: Nutrição de animais silvestres 2 (1 hora).

 

MÓDULO 7 (25/07/2022)

·         Manejo e doenças não infecciosas das aves. Talas, bandagens e enxerto de pena (2 horas).

·         Aula prática: Talas, bandagens (1 hora).

·         Questionário sobre o tópico 7 (1 hora).

 

MÓDULO 8 (01/08/2022)

·         Doença infecciosas das aves (2 horas).

·         Aula prática: Resolução de casos clínicos – aves  (1 hora).

·         Questionário sobre o tópico 8 (1 hora).

 

MÓDULO 9 (08/08/2022)

 

·         Afecções cirúrgicas das aves (2 horas).

·         Teórico-prática: Planejamento cirúrgico de afecções de aves (1 hora).

·         Questionário sobre o tópico 9 (1 hora).

 

MÓDULO 10 (15/08/2022)

·         Manejo e doenças não infecciosas em mamíferos silvestres (2 horas).
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·         Aula prática: Odontologia em animais silvestres (2 horas).

 

MÓDULO 11(22/08/2022)

·         Doença infecciosas de mamíferos silvestres; Resolução de casos (2 horas).

·         Aula prática: Confecção de dardos (2 hora).

 

MÓDULO 12 (29/08/2022)

·         Afecções cirúrgicas de mamíferos (1 hora).

·         Saúde única e zoonoses (1 hora).

·         Teórico-prática: Técnicas de captura de animais silvestres a campo e colheita de amostras biológicas (1 hora).

·         Questões sobre o tópico 12 (1 hora).

 

MÓDULO 13 (05/09/2022)

·         Técnicas de imagem utilizadas em animais silvestres (2 horas).

·         Prática: Posicionamento radiológico (1 hora).

·         Questionário sobre o tópico 13 (1 hora).

 

PROVA TEÓRICA 2 (2 horas) – (12/09/2022)

 

OBJETIVO GERAL

Ao fim do programa o aluno deverá ter condições de auxiliar na promoção da conservação da fauna brasileira, seja em atividades de medicina
preventiva ou curativa.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Aprender a identificar alterações comportamentais de animais silvestres em cativeiro. Abordar aspectos comportamentais, de estresse e bem-
estar de animais silvestres em cativeiro e vida-livre. Apresentar técnicas de contenção física e farmacológica de aves, mamíferos e répteis,
assim como as principais afecções clínicas e cirúrgicas. Destacar as principais zoonoses. Aprender métodos de diagnóstico em animais

silvestres.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida de forma presencial com aulas expositivas. Exercícios, fóruns de discussões, material didático complementar e
outros métodos de ensino com auxílio de vídeo aulas serão feitos no ambiente da UFPR virtual.

Carga horária presencial e virtual:

Sistema de comunicação: Aula presencial e AVA – ambiente virtual de aprendizagem/UFPR – virtual e e-mail.
Modelo de tutoria a distância e presencial: professor.
Material didático específico: o primeiro encontro acontecerá de forma presencial, com a apresentação da disciplina e seus objetivos,
bem como os temas propostos no primeiro tópico da disciplina. 
Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: e-books da biblioteca e links de artigos disponibilizados na
UFPR virtual.
O controle de frequência das atividades será realizada pela chamada em aula presencial. 
Avaliação: Os alunos deverão fazer as provas (P1 e P2) e responder as questões do questionário de cada tópico (quando houver),
gerando uma nota que vai compor a média e, por fim, a nota final.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A prova teórica (Peso 7) e os questionários (Peso 3) corresponderão a 100% da nota dos discentes. A nota final dar-se-á pela média final. O
aluno que obtiver média final maior ou igual a 70 será aprovado.

A Média Final (MF) será calculada de acordo com a seguinte fórmula:

MF = [(PT1 + PT2)/2]*7 + [(Soma dos questionários)/(número total de questionários)]*3

PT1 = Prova teórica 1     PT2 = Prova teórica 2
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