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Semestre do Curso 6º 

Objetivos Ensinar noções básicas sobre bem-estar animal. 
Demonstrar a importância do bem-estar animal para a 
zootecnia. Introduzir senciência e conceitos sobre a 
interação homem-animal. Fortalecer justificações de 
posições morais. Ensinar as principais formas de 
avaliação do bem-estar animal através de julgamento 
objetivo. Discutir detalhadamente bem-estar das 
seguintes categorias: animais de produção, animais de 
estimação, animais no lazer, animais de laboratório e 
animais silvestres. Expor aspectos de legislação 
relativos ao bem-estar animal. Discutir viabilidade 
econômica, social e técnica de ações na área de bem-
estar animal. Apontar tendências futuras nacionais e 
internacionais. Desenvolver capacidade de raciocínio 
no contexto de bem-estar animal através de discussão 
de temas sugeridos pelos alunos. Despertar a 
criatividade do discente para dar passos viáveis na 
melhoria do BEA na sua área de atuação, provendo 
simultaneamente uma base sólida do conhecimento 
científico em bem-estar animal existente em nível 
mundial para subsidiar o raciocínio necessário. 

Ementa Ciência do bem-estar (BEA) e seus instrumentos para 
diagnóstico e solução dos problemas em sistemas de 
produção animal. Indicadores de BEA em termos de 
adaptação ao meio ambiente, processos contínuos e 
comportamento natural dos animais de produção. 

Programa Ensinar noções básicas sobre bem-estar animal.  
Demonstrar a importância do bem-estar animal para a 
zootecnia.  
Introduzir senciência e conceitos sobre a interação 
homem-animal. 
Fortalecer justificações de posições morais.  
Ensinar as principais formas de avaliação do bem-estar 
animal através de julgamento objetivo.  
Discutir detalhadamente bem-estar das seguintes 
categorias: animais de produção, animais de 
estimação, animais no lazer, animais de laboratório e 
animais silvestres.  
Expor aspectos de legislação relativos ao bem-estar 
animal.  
Discutir viabilidade econômica, social e técnica de 
ações na área de bem-estar animal. Apontar 



tendências futuras nacionais e internacionais.  
Desenvolver capacidade de raciocínio no contexto de 
bem-estar animal através de discussão de temas 
sugeridos pelos alunos. 
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