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(*) - ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System
(**) - T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminários; E- Estágios; TU- Tutoriais; O- Outras (Avaliações)

Objetivos / Competências
Objectivos:
Apreender e consolidar os conhecimentos relativos aos cuidados do hábito externo dos animais de companhia, através do
conhecimento da estrutura do tegumento comum, do equipamento, materiais e produtos utilizados, assim como a execução das
várias técnicas que constituem os cuidados estéticos. Fornecer aos alunos formação básica para a criação duma empresa do ramo.
Desenvolvimento de competências técnicas:
Manipulação de equipamento, materiais e produtos em segurança, para o utilizador e para o animal. Contenção adequada dos
animais para os vários procedimentos. Avaliação do estado da pelagem e capacidade para descriminar uma solução para o seu
cuidado.
Desenvolvimento de competências pessoais:
De organização, eficácia, comunicação, observação e sentido estético . Desenvolvimento do espírito de equipa e da adaptabilidade
à variabilidade da actuação/interacção inerentes à integração em diferentes equipas de trabalho. Empreendedorismo.
Conteúdos programáticos resumidos
As aulas são teórico-práticas: Fundamentos teóricos: Sistema tegumentar: Estrutura geral da pele, anexos da Pele, Estrutura do
pêlo, Classificação dos pêlos e pelagem, Unhas, Funções do Tegumento Comum em Geral, Funções da Pelagem em Particular,
Evolução da Pelagem com a Idade, Ciclo Do Pêlo, Muda da Pelagem. Instalações para centros de cuidados estéticos. Mobiliário e
equipamento. Vestuário e asseio apropriado. Material técnico. Produtos perfumes, Abrilhantadores, Produtos de higiene
auricular, Produtos de higiene ocular, Produtos de higiene oral). Higiene e segurança no trabalho
Execução prática das técnicas de: Higiene oral. Higiene auricular. Higiene ocular. Banho húmido. Banho a seco. Escovagem.
Tosquia. Corte e limagem de unhas. Aplicadas na higiene dos sacos anais. Lavagem do prepúcio. Pesquisa de parasitas externos
Projecto: Criação de empresa prestadora de cuidados estéticos

Metodologias de ensino e critérios de avaliação
Metodologias
A formação teórica é expositiva. As aulas práticas baseiam-se na aplicação das técnicas de cuidados estéticos em animais com
problemas reais de pelagem. Incentiva-se o aluno a escolher os produtos e técnicas adequados à pelagem a ser tratada.
Estimulando-se o seu sentido crítico e poder de decisão. Discussão das opções e posterior escolha da mais indicada. A entrega do
animal ao proprietário e as instruções para a manutenção da pelagem e de higiene geral são realizadas pelo aluno sob supervisão.
No projecto da empresa deverão constar os dados para a elaboração dum plano de negócios neste ramo.
Avaliação
A avaliação da disciplina tem duas componentes: Exame Final; Projecto.
Para obterem frequência e aprovação na época normal de avaliação, os alunos têm de:
Assistir a 75% das aulas; Obter classificação no exame igual ou superior a 10 valores; Realizar o projecto em grupo e apresentá-lo
na aula.
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