O PROGRAMA CÃO-GUIA

O Projeto Cães-guia nasce em 2008 como uma
ação do Núcleo de Atendimento às Pessoas
com Necessidades Especíﬁcas (NAPNE) do
Instituto Federal Catarinense – Campus
Camboriú.
Apoiado pelo Governo Federal, o projeto foi
incorporado em 2011 ao “Viver sem Limite” do
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deﬁciência. Nesse contexto é instituído o
Programa Cão-guia.

O CURSO DE TREINADOR E
INSTRUTOR DE CÃES-GUIA
Modalidade: Pós-graduação em nível
de Especialização
Duração: 02 anos e meio
Período: Integral
Requisitos: Ensino Superior completo
em qualquer área
Curso Gratuito

O QUE SÃO FAMÍLIAS
SOCIALIZADORAS?
Famílias socializadoras são as famílias/pessoas
que se prontiﬁcam a ﬁcar com o cão durante
um período de aproximadamente 15 meses.
Os voluntários que se dedicam a cuidar e
socializar o cão devem levá-lo a todos os
ambientes sociais possíveis (trabalho,
estabelecimentos de ensino, comércio,
academias, transporte público, etc.) para que
ele desenvolva o comportamento apropriado
de um cão-guia – que deve ser um cão
educado, obediente e focado no trabalho de
guiar. Todo esse processo não tem custos para
o socializador, uma vez que o Instituto Federal
Catarinense – Campus Camboriú fornece toda
a a l i m e n t a çã o e t ra t a m e n to m é d i co
veterinário ao cão, além do acompanhamento
dos proﬁssionais do Centro de Formação de
Treinadores e Instrutores de Cães-guia.

COMO CONTRIBUIR
COM O PROGRAMA?
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
TREINADORES E INSTRUTORES
DE CÃES-GUIA
O Centro de Formação de Treinadores e
Instrutores de Cães-guia, localizado no Instituto
Federal Catarinense – Campus Camboriú, é o
primeiro no Brasil a oferecer um curso gratuito
de pós-graduação, em nível de especialização,
de Treinador e Instrutor de Cães-guia, servindo
de modelo aos Institutos Federais de diferentes
regiões do país contemplados com o programa
pelo Governo Federal. O programa visa não
somente aumentar o efetivo de proﬁssionais,
mas também o número de cães-guia atuantes
no país.

Tornando-se uma família socializadora;
Adotando um cão que foi
desligado do programa;

Promovendo a divulgação do Programa
com o objetivo de oportunizar outras
pessoas a se candidatarem ao
papel de socializador ou usuário
de um cão-guia.

POR QUE SOCIALIZAR UM
FILHOTE DE CÃO-GUIA?
Contribuir com a formação de um
cão-guia para beneﬁciar uma
pessoa com deﬁciência visual;
Conviver com um cão especial sem
custos com alimentação e saúde;
Aprender sobre técnicas de
obediência, comportamento
canino e bem estar animal.

DICAS AO ENCONTRAR UM
USUÁRIO DE CÃO-GUIA
Quando encontrar um usuário de
cão-guia, fale com a pessoa
e não com o cão;

ENTRE EM
CONTATO COM
O PROGRAMA
CÃO-GUIA

Não toque, acaricie ou distraia
o cão-guia enquanto está
trabalhando. Distrair o cão
pode provocar acidentes;

CENTRO DE
FORMAÇÃO DE
TREINADORES
E INSTRUTORES
DE CÃES-GUIA

Somente interaja com o cão-guia
com a autorização do usuário
e após a retirada do arreio;
É correto dizer: cego, pessoa cega, pessoa
com deﬁciência visual e pessoa
com baixa visão.

LEGISLAÇÃO
A Lei 11.126 de 27/06/2005 e o Decreto
5.904/2006 da Presidência da República
estabelecem:
Art. 1º da Lei: “É assegurado à pessoa portadora
de deﬁciência visual usuária de cão-guia o
direito de ingressar e permanecer com o animal
nos veículos e nos estabelecimentos públicos e
privados de uso coletivo...”.

Endereço: Rua Joaquim Garcia, s/n,
Caixa Postal 2016, Centro,
Camboriú – SC – CEP: 88340-055
email: ctcaesguia@ifc-camboriu.edu.br
Fone: 47 21040800 / 47 2104-0895

Art. 1º - § 1º do Decreto: “O ingresso e a
permanência de cão em fase de socialização ou
treinamento nos locais previstos no caput
somente poderá ocorrer quando em companhia
de seu treinador, instrutor ou acompanhantes
habilitados...”.
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CENTRO DE
TREINAMENTO
DE CÃES-GUIA
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www.camboriu.ifc.edu.br

