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Título

Objetivo

MIA

- Proporcionar a interação
entre animais e pessoas de
diferentes segmentos.
Objetivos específicos Estimular nos pacientes
idosos e portadores de
necessidades especiais a
movimentação, atividade
motora e sensorial com a
participação de animais; Promover a diminuição da
ansiedade e o estresse nas
pessoas envolvidas; Estimular a socialização do
público assistido com os
integrantes do grupo; Proporcionar atividades
lúdicas para os participantes
por meio da interação com os
animais; - Difundir noções de
bem-estar e comportamento
animal.

Coordenador

Marlise Claus

Servidores

André Fachini,
Suseli Machado,
Estelamaris Dezen,
Bethânia
Medeiros, Érica
Bako, Fernando
Brás, Carlize Lopes

Estudantes Ensino
Médio

Estudantes Gradução

Resultados obtidos e
Publicações

Não se aplica

Carolini Scultz, Patrícia
Reche, Marcelly
Barcelos, Katerine
Santana, Ana Flores,
Juliana Murasaki,
Jéssica Andrielli,
Isabeli Pohlod, Geany
Ribeiro, Alessandra
Carrer, Maria Eduarda
Fisher, Maiara Boing,
Silvia Strada, Gabriela
Haro

Em execução.

PG0042019

DIVERPET

Ações com crianças na faixa
etária de 7 a 9 anos,
estudantes da segunda e
terceira série de uma escola
pública municipal na cidade
de Araquari - SC e com as
crianças participantes do
CRAS do mesmo município,
ensinando a confeccionar
brinquedos e utensílios de
manejo de enriquecimento
ambiental de cães e gatos,
utilizando materiais
recicláveis, de baixo custo,
praticando a sustentabilidade
em prol da saúde animal e
bem estar animal e humano,
além de ações de concessão
de material educativo para a
população do bairro Porto
Grande. O grande objetivo do
projeto DiverPet é disseminar
os conhecimentos sobre os
cuidados adequados de cães e
gatos, oferecendo os cuidados
básicos com o auxílio do
médico veterinário; cuidar do
planeta pela prática da
reciclagem e sustentabilidade;
associado à confecção de
brinquedos e materiais de
enriquecimento ambiental
para cães e gatos utilizando
materiais recicláveis; aliando
ao bem-estar animal e
humano, pois é necessário o
contato físico nas brincadeiras
ou cuidados diários do cão e

Vanessa Miranda,
Roberto
Dombroski, André
Eunice Kitamura
Fachini, Raquel
Rybandt, Lucas
Daniel

Não se aplica

Samara Laurindo,
Dayane Gasamiga,
Karla Miranda,
Gabriely Moura,
Thayná Franceline,
Sabrina Douzan, Édina
de Oliveira, Ana
Guollo, Fernanda
Bastos e Stephanie
Piane

Em execução.

