PROJETO PEDAGÓGICO
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
RAZÃO SOCIAL:

OTAVIO MEDEIROS DIAS EPP

NOME DE FANTASIA:

CURSOSVIRTUAIS.NET

CNPJ:

08.179.401/0001-62

REGISTRO ABED:

7734 - CATEGORIA INSTITUCIONAL
CURSO

NOME:

ADESTRAMENTO BÁSICO DE CÃES

MODALIDADE:

LIVRE

Metodologia: O conteúdo do curso é disponibilizado ao aluno para estudo em uma interface diagramada de fácil
navegação chamada de Sala de Aula Virtual. O acesso ao material é bastante intuitivo e proporciona uma experiência de
interatividade no processo de aprendizagem a distância.
Sincronicidade: os cursos/eventos são caracterizados como síncronos, a partir do momento da inscrição, com a
indicação por parte do aluno, da data que iniciará, tendo em vista que passa a ter data de início e término definidas.
Tutoria e Formas de Interação: Os cursos recebem suporte de uma tutoria especificamente designada. A interação é
realizada online por meio do sistema de Sala de Aula Virtual. A tutoria consiste na assistência didática, compartilhamento
de informações, troca de experiências visando o melhor aproveitamento dos conteúdos estudados. A interação entre
tutores, estudantes e administração do curso é online.
Avaliação/Certificação: A avaliação é quantitativa e interpretativa. A geração do certificado eletrônico é condicionada à
verificação de aproveitamento mínimo de 50% (cinquenta por cento) nas atividades da avaliação final. Todos os cursos
contam com ferramenta de avaliação de conteúdo (aprendizagem) correspondente à carga horária certificada.
Organização curricular: Os programas apresentam organização curricular elaborada a partir de projetos pedagógicos
específicos por uma equipe pedagógica multidisciplinar, que acompanha toda a concepção dos conteúdos.
Tecnologia de EAD/e-learning: Após a elaboração dos conteúdos é realizada a migração para a Sala de Aula Virtual,
que é um ambiente de aprendizagem online otimizado para EAD.
Materiais Didáticos: O conteúdo programático é lastreados em materiais didáticos atualizados. Dentre as ferramentas
de aprendizagem além do material de estudo estão a avaliação final, grupo de estudos interativo com professor e
sistema de anotações pessoais sobre o curso.
Interação e Suporte Administrativo: Os programas de formação contam – além do suporte de tutoria - com uma
infraestrutura de apoio que prevê a interação entre alunos e alunos; alunos e professores/tutores; e alunos e pessoal de
apoio administrativo. Essa interação é garantida por meios eletrônicos e/ou por meio telefônico, conforme o caso. A Sala
de Aula Virtual utilizada pela CursosVirtuais.net é uma plataforma proprietária, desenvolvida e atualizada
permanentemente.
Sobre a Instituição de Ensino: A CursosVirtuais.net é uma empresa tradicional em educação a distância no Brasil.
Estamos localizados na cidade de Ibiúna/SP e iniciamos nossas atividades em 2006 e contamos com mais de 350 mil
alunos matriculados em diversos cursos. Além disso, somos associados da ABED - Associação Brasileira de Educação a
Distância. Somos uma empresa de educação legalmente constituída inscrita no CNPJ/MF 08.179.401/0001-62, razão
social Otávio Medeiros Dias EPP, e que atua com a idoneidade e credibilidade servindo diversos órgãos públicos e
empresas privadas, além de milhares de profissionais, servidores públicos, estudantes e professores de todo o Brasil.

ESTRUTURA DO CURSO - COMPONENTES CURRICULARES
TÍTULO DO PROGRAMA: Adestramento Básico de Cães
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Proporcionar ao aluno uma visão abrangente sobre os temas do conteúdo programático.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Material necessário
A coleira
Comando de obediência básica
Comando Não
Comando Junto
Comando Ok
Comando Alto
Comando Senta
Comando Deita
Comando Fica
Comando Vem
Comando Não morde
Comando Deixa ver
Comando Larga
Algumas informações importantes sobre AEC e treinamento
Reforço
Feedback: Reforçador Condicionado
Feedback: Low grade reinforcers
Esquemas de Reforçamento
Timing de reforçamento
Tamanho do reforçador
Jackpots
Punição
Punição Positiva
Punição Negativa
Aversivos condicionados
No Reward Mark (NRM)
Comportamentos de longa duração
Estabelecendo um comando
As regras de controle de estímulos
Clicker
"The keep going signal"
Métodos para acabar com comportamentos indesejados
Outras informações importantes
Regressões no treino
Atalhos para a modelagem
Sobre os cães
Mordidas
Como Evitar Mordidas Enquanto o Cão se Alimenta
Amaciando Mordidas
Socialização
Como Socializar
Socializando Dois Cães
Troca de Objetos
Treinamento dos cães
Algumas brincadeiras
Esconde - Esconde
"Pega" (retrieve)
"Keep-away"
Cabo de guerra
Morder/mastigar (chewing)
Treino para o cão aprender a ficar sozinho sem ter um ataque de ansiedade
Técnicas para Sentar, deitar, levanta, fica, vem, liberar, puxar a guia
Sentar para iniciantes
Deitar para iniciantes
Levanta para iniciantes
Fica para iniciantes
Fica nível intermediário
Ficar nível avançado 1
Ficar nível avançado 2
Vem para iniciantes
Vem nível intermediário - Usando o princípio de Premack
Vem nível avançado 1 - The Speed Drill (treino de velocidade)
"Vem" nível avançado 2
Puxar a guia

