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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 2º 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS DO AMBIENTE, COMPORTAMENTO E BEM 
ESTAR ANIMAL  

Ano:  2016 

CARGA HORÁRIA: 40 horas PRÉ-REQUISITO:    -  
SEMANAL: 2 horas TOTAL: 40 horas 
 

EMENTA 
Estudo do comportamento animal.  História, abordagens e métodos em etologia. Estudo 
das questões causais, funcionais e evolutivas do comportamento animal. Ecologia 
comportamental e a abordagem comparativa. Políticas de educação ambiental. 
 

OBJETIVOS 
GERAIS:  
Conhecer as várias abordagens utilizadas no comportamento animal; 
Descrever e avaliar os comportamentos animais e os meios pelos quais o comportamento 
pode ser estudado. 
 
ESPECÍFICOS:  
Entender os padrões de comportamentos naturais exibidos pelos animais domésticos; 
Compreender os padrões de exibições de comportamentos estereotipados que levam a 
causas de distúrbios comportamentais em animais de companhia; 
Estudar a influência do bem estar animal, a fim de se estabelecer técnicas de manejos 
menos estressantes aos animais de produção e de trabalho. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade I  – Introdução à  Etologia animal  
Animais e seus ambientes. Conceito e a importância da Etologia. O processo de 
domesticação. Aplicação do estudo da etologia. Etologia clinica. Etologia aplicada. 
Principais conceitos no estudo do comportamento animal 
 
Unidade II – Distúrbios comportamentais: causas, im pactos, profilaxias e 
tratamentos. 
Histórico. Síndrome de Ansiedade por Separação. Coprofagia. Transtornos obsessivo-
compulsivos. Agressividade. Fobia. 
 
Unidade III – Bem estar animal 
Conceito e problemática. Danos fisiológicos, mentais e físicos. Técnicas de 
enriquecimento ambiental. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 Aulas teóricas, trabalhos de pesquisa bibliográfica, leitura e discussão de revistas 
científicas, jornais e outros textos, apresentação de seminários com temas previamente 
escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor. 
 



 
 

_______________________________________________________________________ 
Av. Juiz de Fora, 1100 - Bairro: Granjas Bethânia – Juiz de Fora – MG – CEP: 36047-362 

Fone: (0XX32 ) 2102-2103 –  Fax: (0XX32) 2102-2102 – E-mail Coordenação: emaricato@hotmail.com  Secretaria: 
saudejf@unipac.br  - http://www.unipacjf.com.br  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas elaborados pelo professor, sugestões 
de leituras e títulos para preparação de seminários, roteiros para estudo dirigido em grupo 
ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, datashow, 
retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios 
de atividades simuladas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica e trabalho. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em uma avaliação de 20 pontos e 20 pontos da 
Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA). 
Exame especial – 100 pontos. 
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