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Assunto: Especialização em Ambiência e bem-estar de animais de produção 

 

 
Especialização em Ambiência e Bem-Estar de Animais de Produção 
 
 
Proposta: CPG FIC - 2011 
Consultor Técnico: Prof. Dr. Frederico Márcio Correa Vieira - NUPEA/ESALQ/USP 
 
A demanda pela a qualidade dos alimentos e pelas condições de éticas de produção de proteína animal é 
uma realidade mundial no mercado internacional.  
 
Associando as expertises do conhecimento na área de ambiência e bem-estar animal o Centro de Estudos 
Avançados da Faculdade Cantareira juntamente com o Núcleo de pesquisa em Ambiência(NUPEA) da 
ESALQ/USP oferecem o "I curso de especialização no país em Ambiência e Bem-estar de Animais de 
Produção" do país, agregando profissionais de várias universidades na formação de fórum continuo de 
formação de massa crítica voltado principalmente para o agronegócio brasileiro atendendo as cadeias 
produtivas de aves, suínos e bovinos. 
 
O curso foi programado para que todos os atores possam interagir com os diferentes profissionais 
envolvidos em suas aulas expositivas e práticas com estudos de casos proporcionando um aprendizado 
contínuo, contribuindo para a formação especializado do profissional. 
 
Esse curso visa atender a demanda reprimida existente na agropecuária nacional, possibilitando a 
participação de médicos veterinários, zootecnistas, engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, 
biólogos, dentre outros. 
 
Objetivo Geral: 
 
? Qualificar e atualizar os profissionais da produção animal para a sua atuação no mercado de trabalho 
por meio de habilidades e conhecimentos específicos na área de Ambiência e Bem-Estar de Animais de 
Produção, estimulando o crescimento profissional frente aos desafios destas áreas nos principais sistemas 
de produção animal. 
 
Objetivos específicos: 
 
? Oferecer aos profissionais que atuam ou que pretendem atuar nos sistemas de produção animal 
conhecimentos técnico-científicos atualizados da área de Ambiência e Bem-Estar Animal; 
 
? Capacitar os profissionais para o diagnóstico, análise e soluções dos principais problemas referentes à 
Ambiência e Bem-Estar Animal nos principais sistemas de produção animal; 
 
? Desenvolver atividades e propiciar reflexões que estimulem o profissional da produção animal a buscar 
os conhecimentos básicos e aplicá-los à sua realidade de atuação no mercado de trabalho; 
 
? Formar profissionais com elevado senso crítico acerca dos principais assuntos e atualidades da 
Ambiência e Bem-Estar de Animais de Produção, por meio da troca de experiências com profissionais de 
diferentes áreas de atuação. 
 
Programa - Grade Curricular: 
 
Estruturado por linha de pesquisa em disciplinas teóricas-práticas, o curso de especialização em 
Ambiência e Bem-estar de Animais de Produção se desenvolve em dois grandes módulos: básico e 
específico, totalizando 12 disciplinas de 30 horas. 
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