
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Pro�ssional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Conselho Superior

 Projeto Pedagógico do Curso de Qualificação Profissional em

Treinamento de Cães-guia.

 1. Identificação

Dados da Instituição: Instituto Federal Catarinense – Campus

Camboriú

CNPJ: 10.635.424/0004-29

Endereço: Rua Joaquim Garcia, s/n

Bairro:

Centro

Cidade:

Camboriú/SC

CEP:

88340-055

Telefone:

(47) 2104-0800

Proponente: Carlos Eduardo Rebello

Setor em que está localizado: Centro de Formação de Treinadores e

Instrutores de Cães-guia; Centro de Treinamento de Cães-guia, IFC –

Campus Camboriú.

Cargo/Função:

Professor EBTT

CPF:

471.493.029-04

SIAPE:

22794999

Telefone celular:

47-999181031

Telefone comercial:

2104-0895

Endereço eletrônico (e-mail): carlos.rebello@ifc.edu.br

Carga horária do curso: 1170 horas

Colaboradores (Docentes e técnico-administrativos envolvidos no curso)

Nome Cargo/Formação Unidade curricular Carga horária
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no curso

André Luiz

Torrecillas

Sturion

Professor EBTT - Cinocultura;

- Cinotecnia;

-Prática

profissionalizante

orientada I;

-Prática

profissionalizante

orientada II;

-Prática

profissionalizante

orientada III

1050h

Carlos Eduardo

Rebello

Professor EBTT - Legislação e Ética

profissional;

Introdução a

atividade de cão-guia;

- Introdução à atividade

de cão-guia;

-Prática

profissionalizante

orientada I;

-Prática

profissionalizante

orientada II;

-Prática

profissionalizante

990h
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orientada III

Leonardo Goulart

Nunes

Professor EBTT - Etologia e bem-estar

canino;

-Prática

profissionalizante

orientada I;

-Prática

profissionalizante

orientada II;

-Prática

profissionalizante

orientada III

1005h

Marinês Kerber Professor EBTT - Programa de

desenvolvimento de

cães-guia;

-Prática

profissionalizante

orientada I;

-Prática

profissionalizante

orientada II;

-Prática

profissionalizante

orientada III

1005h

2. Apresentação do Campus



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Pro�ssional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Conselho Superior

O Campus Camboriú passou a fazer parte do Instituto Federal

Catarinense, em 2008, a partir da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro

deste mesmo ano, criada pelo Ministério da Educação, abrindo

possibilidade de oferta, além dos cursos do ensino médio técnico

integrado, também para cursos superiores (bacharelado, licenciatura e

tecnologia) e pós-graduação lato e stricto sensu.

Nesta linha, o Projeto Cães-guia nasce também 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 ao “Viver sem Limites”,

em 2011, passando a fazer parte do Plano Nacional dos Direitos da

Pessoa com Deficiência, instituindo-se assim o Programa Cão-guia e junto

com ele, foi criado o Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de

Cães-guia e o Centro de Treinamento de Cães-guia, onde é oferecido o

primeiro curso gratuito de pós-graduação do Brasil, em nível de

especialização, para treinadores e instrutores de cães-guia.

O Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-guia conta

hoje com uma infraestrutura montada, com prédio

administrativo/pedagógico, canil, maternidade, creche, quarentena,

clínica e centro de convivência.

Os resultados deste curso, em específico possibilita formar profissionais

que dentre outras habilidades tenham conhecimento e domínio das técnicas de

treinamento e condução de cães-guia, bem como suas responsabilidades.

3. Dados Gerais do Curso

Nome do curso: Curso de Qualificação Profissional em Treinamento de
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Cães-guia.

Eixo tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social

Categoria: (X) Formação Inicial

Carga horária: 1170 horas

Escolaridade mínima: Ensino Médio completo

Números de vagas (turma): 09

Periodicidade das aulas: De segunda a sexta feira

Modalidade de oferta: ( X ) Presencial    (  ) Distância

Turno: Matutino

Local de oferta: Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de

Cães-guia e Centro de Treinamento de Cães-guia e Inclusão

4. Justificativa

No cenário atual, a ineficiência da assistência do Estado no fornecimento de

tecnologias assistivas compromete a dignidade da pessoa com deficiência. Para

muitos, a igualdade de oportunidades ainda não é uma realidade. Durante muito

tempo, as diferenças, em especial aquelas relacionadas às deficiências, foram

objeto de exclusão. A proposta que vem se consolidando em todo o mundo, em

grande parte pela luta das pessoas com deficiência, associada ao papel relevante

dos Direitos Humanos, aponta para a disponibilização de tecnologias assistivas

como requisito para a inclusão destas pessoas, particularmente a educacional e

tecnológica (UNESCO, 1990; UNESCO, 1994; BRASIL, 2009; BRASIL, 2015).

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica tem como

prerrogativas, além do ensino, o desenvolvimento de pesquisa, extensão, inovação
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e o atendimento de demandas sociais. É inserido neste contexto que o investimento

na Tecnologia Assistiva Cão-guia deve ser pensado.

No Brasil, existem normas específicas sobre o Cão-guia, notadamente, a Lei no

11.126/2005 e o Decreto no 5.904/2006, que tratam do direito das pessoas com

deficiência visual usuárias de Cães-guia, treinadores e instrutores, acompanhantes

habilitados (famílias socializadoras), de ingressarem e permanecerem com o animal

nos veículos e nos estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo, sendo

que a Lei Brasileira de Inclusão ratifica o exposto (BRASIL, 2015).

O Decreto citado anteriormente, contempla ainda a obrigação do governo federal

de organizar mecanismos de avaliação da capacidade técnica de treinadores e

instrutores de cães-guia para viabilizar a atuação destes profissionais no mercado

de trabalho brasileiro. Importante destacar que, durante o tempo decorrido desde a

publicação do Decreto em 2006, até o presente momento, não houve aumento

significativo no número de profissionais atuando como treinadores e instrutores de

Cães-guia no Brasil, o que gera uma enorme defasagem na oferta dessa tecnologia

assistiva para as pessoas com deficiência visual.

Assim, foi com objetivo de fazer valer este direito, que o IFC/CAM propôs a criação

do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, em nível de especialização, de Treinador

e Instrutor de Cães-guia (PGTICG), o que exigiu, paralelamente, a criação de um

Centro de Treinamento de Cães-guia. Salienta-se que, com este curso, o IFC/CAM

visou atender a uma necessidade que não é meramente local ou regional, mas

também nacional. Com essa iniciativa, o Campus Camboriú tornou-se o local da

implantação do Projeto Piloto Cães-guia, que posteriormente ganhou uma

dimensão diferenciada ao ser expandido para as demais regiões do país.

O curso de especialização, quando de sua criação, teve por finalidade inicial formar

especificamente servidores de Institutos Federais como treinadores e instrutores de
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cães-guia, para serem parceiros na ampliação do Projeto Cães-guia e atuarem

como multiplicadores nas Regiões Norte, Nordeste, Sudoeste e Centro-oeste.

Desta forma, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica

ganhou destaque no que se refere à oferta de um curso com esta relevância e no

atendimento à demanda das pessoas com deficiência visual, a nível nacional.

Conforme o último Censo Brasileiro do IBGE (2010), havia no país cerca de 45,6

milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Destas pessoas, 528 mil são

cegas e cerca de 6 (seis) milhões tem grande dificuldade para enxergar. Segundo

estimativas das instituições de atendimento às pessoas com deficiência visual,

teríamos menos de 200 (duzentos) cães-guia trabalhando no país. Com base

nesses dados, é possível ter a dimensão da defasagem no atendimento às pessoas

cegas no que se refere ao acesso à Tecnologia Assistiva Cão-guia.

Os recursos financeiros disponibilizados pela Secretaria de Educação Profissional e

Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC) e Secretaria Nacional de

Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD/SDH), órgão integrante

da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, foram

fundamentais para a consolidação e permanência deste projeto, o que acabou por

se constituir como um programa devido a sua importância no atual cenário

brasileiro.

O projeto contou desde o início com o apoio do Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência do Ministério da

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), o qual concedeu bolsas

aos pós-graduandos.

A implementação do Curso implicava no atendimento dos requisitos da Lei Federal

nº 11.126/2005, Decreto Federal nº 5.904/2006, Lei Federal nº 13.146/2015, na

Portaria do INMETRO no 460, de 22 de dezembro de 2008 e nas experiências
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obtidas pelos profissionais que atuaram ao longo da operacionalização das duas

primeiras turmas do CFTICG destinadas à formação de servidores da rede IF, bem

como da terceira turma do Curso que foi ofertada para a comunidade geral, as

quais buscaram atender as diretrizes da Federação Internacional de Cães-guia

(IGDF).

É importante destacar que os Centros de Formação de Treinadores e Instrutores de

Cães-guia - CFTICG no Brasil utilizam como referência os parâmetros técnicos

estabelecidos pela Federação Internacional de Cães-guia - IGDF, com o objetivo de

alcançar, tanto quanto possível, os padrões estabelecidos internacionalmente para

o aperfeiçoamento do modelo brasileiro. O padrão de qualidade da IGDF é

determinado em todas as fases do processo: reprodução, desenvolvimento,

treinamento e instrução de cães-guia, perpassando pelas ações junto às famílias

socializadoras e ao acompanhamento da dupla usuário/cão-guia após a sua

formação, bem como pelos critérios de formação dos novos profissionais.

Ressalta-se que, de acordo com a IGDF, o tempo médio gasto para a formação de

um profissional como treinador e instrutor de mobilidade com cães-guia é de

aproximadamente três anos, podendo ser estendido até que o estudante alcance

todas as fases envolvidas no processo de formação do profissional.

Ao longo do desenvolvimento das propostas pedagógicas ofertadas para as três

turmas, inúmeros estudos foram realizados com a equipe multidisciplinar de

profissionais e técnicos visando o aprimoramento de todas as atividades didáticas,

pedagógicas e administrativas, sempre tendo como objetivo a melhoria da

capacitação dos futuros profissionais egressos do curso, bem como o melhor

aproveitamento dos cães utilizados nas atividades didáticas.

Os conhecimentos adquiridos pela equipe multidisciplinar (docentes e técnicos

administrativos) ao longo do desenvolvimento do Curso na primeira e segunda
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turma, a incorporação dos padrões de qualidade preconizados pela IGDF e as

mitigações dos pontos de estrangulamento, resultaram nas alterações da proposta

pedagógica que foram implementadas no PPC da terceira turma do curso. Essas

alterações são, na verdade, o aperfeiçoamento do modelo brasileiro de ensino dos

futuros treinadores e instrutores de mobilidade com cães-guia.

O curso, tanto no período que antecede seu início, quanto durante a sua realização,

depende de muitas variáveis para sua condução. Os principais pontos são: a

escolha do plantel reprodutivo (matrizes e padreadores), a reprodução de novos

filhotes a tempo e em quantidade suficiente para o início de uma nova turma; a

disponibilidade de novos voluntários socializadores, que socializarão os filhotes; o

treinamento dos cães a tempo e em condições hábeis para a formação dos futuro

cães-guia e por fim a formação da dupla usuário/cão-guia.

A contemplação de todas as variáveis sempre é desejável durante o processo,

porém as experiências obtidas na execução das propostas pedagógicas

desenvolvidas nas duas primeiras turmas demonstraram que o atendimento a todas

elas nem sempre é possível e o curso deve ser desenvolvido em um período

mínimo de 05 (cinco) semestres, o que já foi incorporado pelo projeto pedagógico

de curso da terceira turma.

O regime de funcionamento atual está estabelecido com as disciplinas da matriz

curricular organizadas em regime semestral, ofertadas de forma presencial, em

período integral (matutino e vespertino), com duração de dois anos e meio (cinco

semestres consecutivos), perfazem um total de 2.820 horas, e opera em três

âmbitos de formação que são os estudantes, os cães e também as pessoas com

deficiência que formam duplas com os cães-guia. Somado a isso, há a necessidade

de adequação aos padrões de qualidade de formação profissional preconizados
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pela IGDF, o que determina que os educandos tenham uma dedicação exclusiva

para a realização do curso.

Até o presente momento, o curso está sendo ofertado em regime de Pós

Graduação Lato Sensu e foi pensado visando a formação dos acadêmicos da

primeira e segunda turma, que eram servidores de outros Institutos Federais, cujos

Campus iriam sediar um dos CFTICG. Portanto, os acadêmicos da primeira e

segunda turma realizaram o curso recebendo seus proventos mensais de

servidores, bem como receberam um aporte financeiro, na forma de bolsa de

estudo, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

(CNPq), agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

(MCTIC).

A terceira turma, composta por estudantes da comunidade geral, puderam contar

apenas com o suporte acadêmico do IFC/CAM, que disponibilizou alojamento e

alimentação. Entretanto, esses estudantes não puderam receber o auxílio

financeiro, na forma de bolsa de estudos, uma vez que, devido aos cortes

orçamentários sofridos pelo CNPq, não foi aprovado o aporte de recursos para a

contemplação das bolsas aos pós-graduandos.

A elevada carga horária do curso gerou uma impossibilidade dos alunos poderem

realizar uma atividade remunerada no contra turno do curso, o que resultou na

evasão de alguns estudantes por falta de condições financeiras de se manterem

financeiramente por um período de cinco semestres.

O objetivo do curso de especialização em todas as turmas ofertadas até o momento

foi de formar novos profissionais para atuarem como especialistas em treinamento

de cães-guia e como instrutores de mobilidade de cães-guia, bem como promover a

formação de novas duplas - usuário/cão-guia, com responsabilidade e

competência, possibilitando o aumento do número de cães-guia em atividade no
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país, bem como contribuir com a melhoria da autonomia e da qualidade de vida

das pessoas com deficiência visual.

Com base na análise e avaliação do perfil dos egressos dos acadêmicos das três

turmas já ofertadas, a equipe multidisciplinar constatou que, apesar de serem

capacitados para trabalharem com o treinamento de cães-guia e com a instrução

para a formação de duplas usuário/cão-guia, nem todos os estudantes

demonstraram interesse e perfil para atuarem nas duas áreas. A observação foi

que a maior parte dos estudantes demonstraram interesse para trabalhar apenas

com o treinamento de cães-guia e apenas um reduzido número de estudantes

manifestaram interesse em trabalhar como instrutor de mobilidade com cães-guia

promovendo a formação de duplas entre as pessoas com deficiência visual e os

cães-guia.

Com base no exposto e buscando nos adequar às demandas atuais, a equipe

multidisciplinar do Curso de Especialização Lato Sensu de Treinador e Instrutor de

Cães-guia constatou a necessidade de propor o desmembramento da formação

proposta em um Curso Técnico Subsequente a ser percorrido por um itinerário

formativo, onde por meio da conclusão de dois cursos de Qualificação Profissional,

um de Treinamento de Cães-guia e outro de Instrução e Cães-guia, o estudante

recebe o certificado de curso Técnico subsequente de Treinamento e Instrução de

Cães-guia, no entanto, caso o estudante conclusa apenas o primeiro curso, ele

recebe o Certificado de um curso de Qualificação Profissional, no caso deste PPC,

de Treinamento de Cães-guia.

5. Objetivos do Curso (geral e específicos)
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Objetivo geral:

Formar profissionais para atuarem como treinadores de cães-guia, com

responsabilidade e competência, possibilitando assim o aumento do número de

cães-guia em atividade no país e contribuindo com a melhoria da qualidade de vida

e autonomia das pessoas com deficiência visual.

Objetivos específicos:

- a) Preparar profissionais técnicos em treinamento de cães-guia;

- b) Contribuir com o processo de regulamentação da profissão de treinador

de cães-guia por meio da oferta e implantação de curso na área;

- c) Promover o aumento de oferta de cães-guia para pessoas com deficiência

visual, atendendo ao direito constitucional de acesso a esta tecnologia

assistiva;

- d) Oportunizar às pessoas com deficiência visual o acesso aos cães-guia,

possibilitando-lhes a aquisição de maior mobilidade e autonomia cotidiana;

- e) Contribuir com a inclusão das pessoas com deficiência visual, dando-lhes

maior autonomia e participação ativa nos diversos espaços sociais e

educacionais, incluindo os espaços de trabalho e geração de renda;

- f) Colaborar com o atendimento ao compromisso que o Brasil assumiu, ao

ratificar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da

ONU (Decreto nº 6.949/2009 e Decreto Legislativo nº 186/2008), de

promover: pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias;

disponibilização de novas tecnologias e ajudas técnicas para locomoção;

dispositivos e tecnologia assistiva, adequados às pessoas com deficiência;

e, também, o oferecimento de formas de assistência animal.
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6. Público-alvo

Cidadãos da comunidade interessados no curso de Treinamento de

Cães-guia, que tenham concluído o Ensino Médio e mais de 18 anos de

idade.

7. Pré-requisitos e mecanismos de acesso

Pré-requisitos:Ter concluído o Ensino Médio e mais de 18 anos de idade.

Mecanismo de acesso: Inscrição no certame e em caso de haver mais

inscritos do que a quantidade de vagas a seleção será por entrevista.

8. Perfil do egresso

O treinador de cães-guia poderá atuar como um profissional autônomo ou

vinculado a instituições civis ou governamentais que trabalhem com a preparação

de cães-guia como instrumento de mobilidade para pessoas com deficiência visual.

São competências do treinador de cão-guia:

a) Ter conhecimento e domínio das técnicas de treinamento e condução de

cães-guia, bem como suas responsabilidades;

b) Conhecer e respeitar a legislação relacionada às pessoas com deficiência

visual, aos cães-guia e de bem estar animal vigentes no país;

c) Demonstrar conhecimentos básicos de anatomia, fisiologia e etologia canina;

d) Dominar as técnicas de manejo, reprodução e desenvolvimento de

cães-guia;
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e) Deverá selecionar cães aptos a serem treinados para a função de

guia de pessoas com deficiência visual;

f) Estar apto a conduzir e acompanhar o processo de socialização e

desenvolvimento dos filhotes.

9. Matriz Curricular

Componentes Curriculares

1. Legislação e Ética profissional 15h

2. Introdução a atividade de cão-guia 15h

3. Cinocultura 45h

4. Cinotecnia 45h

5. Etologia e bem estar canino 45h

6. Programa de Desenvolvimento de Cães-guia 45h

7. Prática Profissionalizante Orientada I 180h

8. Prática Profissionalizante Orientada II 390h

9. Prática Profissionalizante Orientada III 390h

Carga horária total 1170h

10. Ementário

Disciplina: 1- Legislação e Ética profissional Carga horária: 15h
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Ementa: Legislações vigentes relacionadas às pessoas com deficiência visual e

ao cão-guia no Brasil. Ética profissional.

Disciplina: 2- Introdução a atividade de

cão-guia

Carga Horária: 15h

Ementa: Contexto histórico do cão-guia no mundo e no Brasil. O processo de

formação de cães-guia. Processo de formação de duplas - usuário/cão-guia. Papel

do cão-guia como instrumento de mobilidade e inclusão

Disciplina: 3- Cinocultura Carga Horária: 45h

Ementa: Principais raças utilizadas como cães-guia. Instalações e equipamentos

para cães-guia. Manejo geral, nutricional, reprodutivo e sanitário de cães.

Disciplina: 4- Cinotecnia Carga Horária: 45h

Ementa: Noções básicas de anatomia e fisiologia de cães. Noções básicas de

enfermagem e primeiros socorros em cães. Noções de reprodução e melhoramento

animal. Principais enfermidades que acometem os cães.

Disciplina: 5- Etologia e bem estar canino Carga Horária: 45h

Ementa: Conceitos básicos de etologia animal; Comportamento natural dos

canídeos; Problemas comportamentais caninos; Noções básicas de bem-estar

animal; Legislação de proteção animal.

Disciplina: 6-Programa de Desenvolvimento

de Cães-guia

Carga Horária: 45h

Ementa: Programa de desenvolvimento de cães-guia.
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Disciplina: 7- Prática Profissionalizante

Orientada I

Carga Horária: 180h

Ementa: Desenvolvimento de atividades relacionadas ao processo de formação

de um cão-guia.

Disciplina: 8- Prática Profissionalizante

Orientada II

Carga Horária: 390h

Ementa: Desenvolvimento de atividades relacionadas ao processo de formação

de um cão-guia.

Disciplina: 9- Prática Profissionalizante

Orientada III

Carga Horária: 390h

Ementa: Desenvolvimento de atividades relacionadas ao processo de formação

de um cão-guia.

11. Procedimentos didático-metodológicos

O procedimento metodológico contempla princípios de

interdisciplinaridade e da dialogicidade; trabalha teoria e prática

concomitantemente e com aplicação imediata; e contextualização,

adequando a metodologia como um todo.

Tendo em vista as características e especificidades do curso, nas

disciplinas 7- Prática Profissionalizante Orientada I, 8- Prática

Profissionalizante Orientada II e 9- Prática Profissionalizante Orientada

III, as atividades exercidas pelos docentes responsáveis por estas

disciplinas, bem como o acompanhamento e a orientação das atividades

realizadas com os cães e usuários de cães-guia, serão trabalhadas em

conjunto e terão a carga horária das disciplinas integralmente registradas
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no plano de trabalho docente de cada professor.

Outrossim, os estudantes do curso deverão socializar pelo menos um cão

durante o curso e participar e/ou acompanhar o treinamento de no mínimo seis

cães.

12. Instrumentos de Avaliação

A avaliação acontecerá ao longo do processo de ensino/aprendizagem, de

forma contínua, cumulativa, diagnóstica, formativa e somativa. Será

considerada a qualidade da aprendizagem, levando em conta o

desempenho, a dedicação e a assiduidade do aluno, durante o processo

de aprendizagem.

13. Condições para Aprovação/Certificação

O aluno deverá ter frequência igual ou superior a 75% em relação à

carga horária total do curso e um aproveitamento igual ou superior a 6,0

(seis), para ser considerado apto.

14. Certificação

Para os alunos que concluírem o curso será fornecido certificado de Curso

de Qualificação Profissional em Treinamento de Cães-guia, provido pelo

registro acadêmico do IFC - Campus Camboriú.

15. Cronograma
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Disciplinas

Aulas/semestre

1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre
Total:

Hora aula

Legislação e
ética profissional

15h - - 15h

Introdução à
atividade de
cão-guia 15h - - 15h

Cinocultura

45h - - 45h

Cinotecnia

45h - - 45h

Etologia e
bem-estar
canino 45h - - 45h

Programa de
desenvolvimento
de cães-guia 45h - - 45h
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Prática
profissionalizant
e orientada I 180h - - 180h

Prática
profissionalizant
e orientada II 390h - 390h

Prática
profissionalizant
e orientada III - 390h 390h

16. Infraestrutura física e equipamentos

Serão utilizadas as instalações do Centro de Formação de Treinadores e

Instrutores de Cães-guia, do IFC - Campus Camboriú, para ministrar as

aulas teóricas e práticas;
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