CESP

Cursos de Estudos Superiores Profissionalizantes

CUIDADOS PRIMÁRIOS DE
SAÚDE ANIMAL
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

O Curso de Cuidados Primários de Saúde
Animal é uma formação pós-secundária, com
duração de 1.800 horas 18meses e visa conferir
qualificação profissional do nível V, através da
conjugação de uma formação secundária, geral
ou profissional, com uma formação técnica
pós-secundária.
JUSTIFICAÇÃO

Formação do profissional técnico veterinário
capaz de actuar com base em convicções
científicas, respeitando os princípios éticos
inerentes ao exercício profissional; de
desenvolver e praticar acções de avaliação,
identificação e orientação terapêutica de
situações relacionadas com a saúde animal. Este
profissional deve ter a habilidade de estimular e
promover actividades para a prevenção da
sanidade animal e da saúde pública de forma
individual e colectiva; de desenvolver e estimular
a produção animal e de alimentos, sempre
respeitando as normas e condições de
bem-estar animal.

Com este CESP pretende formar jovens e
especialização em sectores das ciências
veterinárias de carácter prático, com formação
teórica de alto nível e a aquisição de
conhecimento s e capacidades de nível superior,
facilitando, assim, o apoio a outros profissionais
do sector em actividades de profilaxia sanitária e
médica, de higiene e saúde de animal das
diferentes explorações.

SAÍDA PROFISSIONAL

OBJECTIVOS GERAIS

Exercer funções em Hospitais ou Clínicas
Veterinárias, Parques Naturais, Parques
Biológicos, Centros de Recuperação da Fauna
Silvestre, Jardins Zoológicos, Oceanários,
Associações Zoófilas, Canis e Organizações de
Produtores Pecuários.

Formar profissionais generalistas, humanistas,
críticos, reflexivos e capacitados técnica e
cientificamente para intervirem nas áreas de
competência do técnico Veterinário que
abrangem: sanidade animal, saúde pública,
gestão e administração de recursos e bens,
produção animal e de alimentos, biotecnologia,
bem-estar animal e protecção do meio
ambiente.

PÚBLICO-ALVO
O curso é dirigido aos Jovens a procura do 1º
Emprego ou trabalhadores em reconversão.
Podem candidatar-se à inscrição:
» Os titulares de um curso de ensino secundário
ou de habilitação legalmente equivalente;
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» Os titulares de uma qualificação profissional do
nível 4;
» Os titulares de um diploma de especialização
tecnológica ou de um grau ou diploma de ensino
superior que pretendam a sua requalificação
profissional.
» Podem igualmente candidatar-se à inscrição os
indivíduos com idade igual ou superior a 23 anos,
aos quais, com base na experiência, A Uni-CV
reconheça capacidades e competências que os
qualifiquem para o ingresso no CESP em causa.
Número de vagas: 25
REF. COMPETÊNCIAS
Competências tecnológicas
» Participar no projecto, instalação e exploração
de instalações de sistemas com energias
renováveis;
» Cooperar no fabrico e no comércio de
equipamentos de energias renováveis;
» Assistir tecnicamente a produção de energia
eléctrica e ligações à rede;
Competências profissionais transversais
» Saber consultar documentação técnica na
língua materna e em inglês;
» Produzir manuais de equipamentos ou de
aplicações, quer em português, quer em inglês;
» Produzir e apresentar relatórios técnicos.
DIPLOMA
Certificação
A aprovação neste CESP confere um Diploma de
Estudos Superiores Profissionais (DESP) e a
possibilidade de aceder a um Certificado de

Aptidão Profissional que confere qualificação
profissional de nível V emitido no âmbito do
Sistema de Certificação Profissional de Cabo
Verde.
Prosseguimento de estudos:
A conclusão deste curso permite o acesso aos
cursos de licenciatura em Medicina Veterinária,
Zootecnia e Produção Animal.
PARCEIROS
» Ministério do Desenvolvimento Rural:
Delegações de MDR
DGASP
» UFRGS – Brasil
» Universidade Trás-os-Montes - Portugal
PESSOA DE CONTACTO
» Prof. Francisco Silva
E-mail: francisco.silva@docente.unicv.edu.cv
Tel: 3340-300
CALENDARIZAÇÃO DE EXECUÇÃO
Início: Fevereiro de 2015
Conclusão: Fevereiro de 2017 (prazo indicativo)
A formatação aqui considerada é de 16 meses
contando com férias, a funcionar com a
participação de 25 alunos, e, estágio (FCT) nos
três meses seguintes. Os quatro docentes de
Formação
em
Contexto
de Trabalho
acompanharão os estágios em empresas
nacionais. Têm cada um, uma semana de
permanência e organizarão o acompanhamento
em equipa.

ESCOLA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS (ECAA)
São Jorge dos Órgãos - Santiago

Scientia via est
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