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CAMPUS/INSTITUTO 

 

PLANO DE ENSINO EMERGENCIAL 

I - IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA: Terapias Assistidas por Animais DOCENTE: Fernanda P. Martins 

CARGA HORÁRIA: 51 horas 

DIAS E HORÁRIO: Terçs e quints de 14:00 as 17:00hs 

E-MAIL: fernanda.mrtins.ufra@gmail.com 

VAGAS:  45 

Campus Belém  

Zootecnia – 15 vagas 

Medicina Veterinária – 15 vagas 

Licenciatura em Letras Libras – 5 vagas 

Licenciatura em Letras Lingua Portuguesa – 5 vagas 

Pedgogia – 5 vagas 

      

 

FORMATO DE ENSINO: Não presencial   

II - METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento da disciplina propõem-se as seguintes atividades síncronas e assíncronas: 

 

Atividades Síncronas: 

• Aulas online; 

• Dinâmicas de grupo; 

• Entrevistas de convidados 

• Apresentação de vídeos ilustrativos;  

• Estudos de caso; 

• Elaboração e apresentação de trabalhos. 

 

Atividades assíncronas: 

• Leituras de capítulos de livros, artigos científicos; 

• Realização de atividades avaliativas por meio de questionários on line e textos escritos elaborados pelos alunos 

(mapas conceituais, relatórios, gráficos); 

• Elaboração de mapa conceitual a partir de um texto; 

• Visita a sites indicados pelo professor e envio de atividades executadas no site. 

 

III- PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

NAP 1: corresponde ao somatório das atividades abaixo relacionadas 

Atividade Data Valor 

Questionários programados no SIGAA - assíncrona 15/09 1,0 

Questionários programados no SIGAA - assíncrona 17/09 1,0 

Participação na entrevista de convidados - síncrona 22/09 16:00h 1,0 

Questionários programados no SIGAA - assíncrona 24/09 1,0 



 

Envio de relatório pelo SIGAA - assíncrona 29/09 2,0 

Questionários programados no SIGAA - assíncrona 01/10 1,0 

Envio do gráfico do perfil comportamental do animal pelo SIGAA 

- assíncrona 

06/10 2,0 

Questionários programados no SIGAA - assíncrona 22/10 1,0 

TOTAL  10,0 

 

NAP 2: corresponde ao somatório das atividades abaixo relacionadas 

Atividade Data Valor 

Elaboração de um mapa conceitual a partir da leitura de um 

capítulo do livro Terapias Assistedas por Animais - assíncrona 

27/10 2,0 

Elaboração de um planejamento de atividade em IAA em grupo e 

envio pelo SIGAA - assíncrona 

29/10 3,0 

Apresentação do plnejamento de uma atividade - síncrona.  03 e 05/10 5,0 

TOTAL  10,0 

 

Segunda Chamada: Assíncrona/ avaliação escrita programados no SIGAA  

        Dia: 10/10 as 14:00h. 

 

NAF: Assíncrona/ avaliação escrita programados no SIGAA 

          Dia: 12/10 as 14:00h. 

 

IV – VALIDAÇÃO DA FREQUÊNCIA 

As freqüências das atividades assíncronas serão computadas através do acesso e envio da tarefa 

disponibilizada no SIGAA. Quanto as atividades realizadas em tempo real (síncrona), as frequências serão 

computadas conforme a presença do aluno nas datas e horários marcados. 

. V – ATENDIMENTO VIRTUAL EXTRA CLASSE 

Quinta feira de 10:00 as 12:00 h via Whatsapp,  

VI – BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

Preenchimento opcional. Elencar aquelas que o aluno poderá acessar nesse período emergencial, sempre que 

possível disponibiliza-las no SIGAA. 

VII – CRONOGRAMA DE AULAS PLS/2020 

Encontros Conteúdo Ministrado Formato de Atividade/Ferramenta de TIC 

10/09 

14:00 - 17:00 

Apresentação da disciplina; 

Conceitos básicos e Tipos de IAA; 

Síncrona/Google meet (link disponível no SIGAA)  

15/09  

14:00 - 17:00 

Relação homem-animal: histórico, 

componentes evolutivos, físico-químicos e 

éticos; 

Síncrona/Google meet (link disponível no SIGAA) 

Assíncrona/ Questionários programados no SIGAA 

17/09 

14:00 - 17:00 

Teorias que sustentam os efeitos das IAA. Síncrona/Google meet (link disponível no SIGAA) 

Assíncrona/ Questionários programados no SIGAA 

22/09 

14:00 - 17:00 

Teorias que sustentam os efeitos das IAA. 

Entrevista com convidados: projetos em 

EAA 

Síncrona/Google meet (link disponível no SIGAA) 

 

24/09 

14:00 - 17:00 

Equipe multidisciplinar e suas atribuições 

em ambiente de terapia, educação e outros. 

Síncrona/Google meet (link disponível no SIGAA) 

Assíncrona/ Questionários programados no SIGAA 

29/09 

14:00 - 17:00 

Análise de vídeos e indicação de pontos 

positivos e negativos 

Assíncrona/envio de relatório pelo SIGAA  

01/10 Seleção do animal: aspectos Síncrona/Google meet (link disponível no SIGAA) 



 

14:00 - 17:00 comportamentais e de saúde; Assíncrona/ Questionários programados no SIGAA 

06/10 

14:00 - 17:00 

Seleção do animal: aspectos 

comportamentais e de saúde; 

Riscos associados a IAA 

Análise de vídeos 

Síncrona/Google meet (link disponível no SIGAA) 

Assíncrona: 

Análise do comportamento canino no site do C-barq 

e envio do gráfico do perfil do animal pelo SIGAA. 

 

08/10 

14:00 - 17:00 

Saúde e bem-estar do cão de IAA 

Fisiopatologia do estresse 

Estressores em ambientes de IAA 

Medidas protetoras do estresse. 

Síncrona/Google meet (link disponível no SIGAA) 

Assíncrona: 

Envio pelo WhatsApp de um filme curto do 

estudante treinando um comando básico com o cão. 

13/10 

14:00 - 17:00 

Intervenções Assistidas por Cães: 

Cães e a Pessoa com Deficiência; 

Entrevista com convidados 

Síncrona/Google meet (link disponível no SIGAA) 

 

15/10 

14:00 - 17:00 

Intervenções Assistidas por Cães: 

O cão no ambiente hospitalar; 

Entrevistas com convidados 

Síncrona/Google meet (link disponível no SIGAA) 

Leitura do texto (capítulo do livro Terapia Assistidas 

por Animais). 

20/10 

14:00 - 17:00 

O cão e outros animais em ambiente de 

Educação Assistida; 

Síncrona/Google meet (link disponível no SIGAA) 

Assíncrona Leitura do texto (capítulo do livro 

Terapia Assistidas por Animais)  

22/10 

14:00 - 17:00 

Equoterapia 

Saúde e Bem-estar do equino de IAA 

Síncrona/Google meet (link disponível no SIGAA) 

Assíncrona/ Questionários programados no SIGAA 

27/10 

14:00 - 17:00 

Planejamento das seções, elaboração de 

projetos e formação de equipes 

multidisciplinares. 

Síncrona/Google meet (link disponível no SIGAA) 

Assíncrona/ Leitura do texto (capítulo do livro 

Terapia Assistidas por Animais) e elaboração de um 

mapa conceitual. 

29/10 

14:00 - 17:00 

Planejamento das seções, elaboração de 

projetos e formação de equipes 

multidisciplinares. 

Síncrona/Google meet (link disponível no SIGAA) 

Assíncrona: Elaboração de um planejamento de 

atividade em IAA em grupo e envio pelo SIGAA,  

03/10 

14:00 - 17:00 

Apresentação dos planejamentos em grupo Síncrona/Google meet (link disponível no SIGAA) 

 

05/10 

14:00 - 17:00 

Apresentação dos planejamentos em grupo Síncrona/Google meet (link disponível no SIGAA 

10/10 

14:00 - 17:00 

Avaliação da disciplina 

Segunda Chamada 

Assíncrona/ Questionários programados no SIGAA 

Assíncrona/ avaliação escrita programados no 

SIGAA 

12/10 

14:00 - 17:00 

NAF Assíncrona/ avaliação escrita programados no 

SIGAA 

 


