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Curso Intensivo em  

Experimentação Animal  

3 Módulos 
 21 de Junho a 7 de Julho 

2007  
 

Universidade de Évora /ICAM 
 

Segundo  os requisitos da FELASA 
Categoria C  

 http: www.felasa.org/accreditation.htm 

Comissão organizadora: 
 

Ofélia Pereira Bento – ICAM/UÉv 
Ramiro Doutel Mascarenhas - UÉv/EZN 
Maria Eduarda Potes - ICAM/UÉv 
José Manuel Martins - ICAM/UÉv 

Os interessados deverão enviar a ficha de 
pré-inscrição até  15 de Maio de 2007. 
 
 
Os participantes seleccionados deverão pro-
ceder à inscrição definitiva acompanhada do 
respectivo pagamento até 21 de Maio de 
2007. 

Destinatários: 
Médicos Veterinários, Médicos, Engenheiros 
Zootécnicos, Biólogos, Farmacêuticos e 
outros licenciados em áreas que utilizem ani-
mais para fins experimentais. 

Selecção dos candidatos: 
Os participantes serão seleccionados de 
acordo com a data de pré-inscrição e ade-
quação da sua formação. 

Planificação dos módulos:  das 9 às 18 h 
1º módulo - 21 a 23 de Junho 
2º módulo - 28 a 30 de Junho 
3º módulo -  5 a 7 de Julho 

 
Destinatários / 

Inscrições 
 

Nº total de participantes—30 
 

Alguns módulos do curso serão  
leccionados  em Inglês 

Coordenação Científica   
e Pedagógica: 

Doutora Anna Olsson - IBMC  
Prof. Luís Antunes -  UTAD 

  
  Instituto de Biologia  
  Molecular e Celular da  
  Universidade do Porto 

 
Docentes: 

Anna Olsson - IBMC 
Axel K. Hansen - University  Copenhagen 
Luís Antunes  - UTAD 
Ana Maria Valentim - IBMC/UTAD 
Augusta Monteiro - IBMC 
Heber Alves - IBMC/UTAD 
Isabel Carvalho -  IBMC 
Maria de Lurdes Pinto - IBMC/UTAD 
Ramiro Mascarenhas - UÉv/EZN 
Selene Veiga - DGV 

UNIÃO EUROPEIA - Fundos Estruturais 

Governo da República Portuguesa 



Enviar para: 
 Instituto de Ciências Agrárias Mediterrânicas 
(ICAM) 
Universidade de Évora, Apartado 94 
7002-554 Évora 

Contacto: 
Engª. Cláudia  Marques  
Instituto de Ciências Agrárias Mediterrânicas ICAM 
Universidade de Évora, Apartado 94 
7002-554 Évora 
Tel: 266 760 913 

Curso Intensivo    
em Experimentação Animal 

 A legislação actual relativa à protecção e ao bem-
estar animal dos animais de laboratório estipula que 
o seu uso em experiências científicas só pode ser 
efectuado por pessoas com conhecimentos e forma-
ção adequados nessa área.  O Instituto de Ciências 
Agrárias Mediterrânicas (ICAM) da Universidade de 
Évora irá realizar um curso de formação intensiva 
nesta área (segundo as normas da FELASA categoria 
C) sob responsabilidade do Instituto de Biologia 
Molecular e Celular da Universidade do Porto e  des-
tinado a investigadores que pretendam utilizar 
pequenos e grandes animais para fins experimen-
tais. 

Aos aprovados será conferido o certificado de habili-
tação para Experimentação Animal. 

Objectivos: 

Actualização de conhecimentos na área da experi-
mentação animal, nomeadamente: 

• Bem estar animal, ética  e  procedimentos  
experimentais. 

• Regras básicas de maneio, alojamento, genéti-
ca e nutrição nos animais de laboratório. 

• Técnicas de manipulação, colheita de amos-
tras, anestesia, microcirurgia e eutanásia. 

• Patologia dos animais de laboratório. 

• Técnicas de minimização da dor e stress. 

• Delineamento experimental e alternativas à 
utilização de animais para fins experimentais. 

• Legislação em vigor nesta área. 

 

Métodos 

Os diferentes temas serão leccionados ao longo 
de  três semanas, num total de 80 horas, reparti-
dos por três módulos de sessões teóricas,  práti-
cas e trabalhos de grupo, concentrados principal-
mente às quintas, sextas e sábados. A maior parte 
das aulas decorrerá no Hospital Veterinário da 

Universidade de Évora, na Herdade da Mitra. 

As aulas práticas visarão a demonstração das 
matérias ensinadas e permitirão a obtenção de 
treino com pequenos e grandes animais. A mani-
pulação de animais, colheita de amostras de san-
gue e urina e outros procedimentos como admi-
nistração de soluções injectáveis, alimentação 
forçada, anestesia e técnicas de eutanásia serão 
alvo de treino prático. Concomitantemente, será 
efectuado treino de delineamento experimental e 
preparação de um protocolo experimental envol-
vendo experiências com animais. Inclui uma visita 
a biotérios. 

A avaliação será efectuada  através de um exame 
escrito e apresentação oral dos protocolos experi-
mentais. 

 

 

 

Ficha de Inscrição 

Inscrição para: 

Membros do ICAM 

Docentes da Universidade 
de Évora 

Investigadores e docentes de 
outras Instituições 

300 Euros 

Preço: 

500 Euros 

750 Euros 

Método de pagamento: 
 
Por cheque à ordem de Universidade de Évora 
 

Data: 

Nome: 

Morada: 

Assinatura 

 

Telefone: 

Dados para emissão de recibo: 
Nome: 
 
Nº de contribuinte 


