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EMENTA
Compreensão do desenvolvimento histórico que fundamentou a homeopatia e proporcionou
o estabelecimento de seus conceitos básicos. Estudo da farmacotécnica e aplicação dos
medicamentos nos diferentes casos clínicos e espécies animais.

OBJETIVOS


Geral
Contribuir para os/as estudantes conhecerem os princípios e usos da homeopatia
na Medicina Veterinária.


Específicos






Conceituar a homeopatia com ênfase a Lei dos Semelhantes;
Entender a relação entre saúde, doente e doença;
Conhecer medicamento homeopático e sua produção;
Estudar uso prático da homeopatia em casos clínicos;
Conhecer as diferenças entre diversas terapias complementares
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que se pretende ensinar?)








História e princípios fundamentadores da homeopatia;
Teoria Saúde e Doença;
Medicamentos homeopáticos, produção, e usos;
Bioterápicos;
Uso de medicamentos homeopáticos em casos clínicos;
Outras terapias complementares;

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?)


Serão desenvolvidas aulas expositivas, algumas referenciadas por experiências e
casos de distúrbio na saúde de animais, descritos em artigos científicos.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM





O processo de avaliação será continuado, onde ao longo de todo o período serão
desenvolvidas atividades de produção textual, como sínteses de debates,
interpretação crítica de artigos e os produtos resultantes das atividades práticas. Ao
final do período será realizada uma avaliação participativa da evolução individual de
cada discente;
Também serão adotadas atividades dissertativas com questões orientadoras;
A avaliação de desempenho acadêmico seguirá o que determina o regulamento
didático dos cursos superiores do IFPB;

RECURSOS NECESSÁRIOS





Sala de aula climatizada com capacidades para 30 pessoas;
Quadro branco;
Pincel para quadro branco;
Projetor de imagens (data show);
PRÉ-REQUISITO

Farmacologia
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