Pós-graduação
Promoção do Bem-Estar Animal
Caracterização

Com base em inquérito efetuado aos ex-alunos em Nov. 2020
(n=24; responderam 44% dos alunos que completaram a PG numa
das 5 edições entre 2010 e 2015)

O que os alunos pensam deste curso
•

‘Este curso é um excelente inves2mento para todos que querem trabalhar
ou lidar com animais, quer a nível proﬁssional, quer pessoal.’ Ricardo Silva

• ‘O networking feito nesta pós-graduação e os conhecimentos que adquiri
permi2ram-me realizar o sonho de trabalhar na área da didá2ca e
promoção do bem-estar dos animais de laboratório.’ Analuce Gouveia
• ‘Apoia e promove o pensamento cri2co em torno de questões é2cas com
base em trabalhos cienNﬁcos e ensina-nos a desconstruir mitos que em
nada ajudam na interação humanos-animais.’ Bárbara Nabo
• ‘A pós-graduação superou as minhas expecta2vas quanto à aplicação
prá2ca dos conhecimentos adquiridos. Um curso fundamental para quem
trabalha com animais.’ Márcia Neto
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Oportunidades que o curso ofereceu
Networking e abertura de oportunidades
proﬁssionais
Qualidade, estrutura e organização do curso
Promoção da qualidade das relações humanosanimais
Aplicação de conhecimentos e ferramentas em
âmbito proﬁssional
Suporte académico durante e após o curso
Aquisição de vasta gama de conhecimentos
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