RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020

1. III Curso de Introdução às Intervenções Assistidas por Animais: realizado de 10
a 12 de outubro, com 42 participantes, on-line.
O curso tem como objetivo disseminar conteúdos específicos da nossa área para
o público em geral e contou com 42 participantes e 15 professores que
trabalham com Intervenção Assistida por Animais e comportamento animal. O
público atingido foi maior do que o esperado, devido ao formato on-line que
possibilitou mais pessoas de todos os lugares do Brasil, inclusive dos Estados
Unidos.

2. Sala de estudos em Intervenção Assistida por Animais, de outubro a dezembro,
encontros semanais, on-line.
O objetivo foi aprofundar conteúdos que permeiam as Intervenções Assistidas
por Animais com número restrito de participantes (9 participantes). Discussões
de temais variados, leitura de artigos científicos e futuro das IAAs foram tema
dos encontros.

3. Visitas em AAA: janeiro a dezembro
Atividade Assistida por Animais em instituições: Sabará, BP, FIC, Apoio, Caism,
São Luiz, ICr, ITACI. Devido a pandemia, desde março de 2020, as visitas
presenciais foram suspensas. Foi mantida visitas on-line na BP, FIC, Itaci e ICr.
Com a nova situação, houve diminuição de pessoas atendidas, mas com novas
possibilidades de chegar também onde os cães não estão autorizados, como
isolamento, UTI.

4. Capacitação de equipe: maio e agosto
As capacitações de 2020 tiveram o objetivo de promover conhecimento ao corpo
de voluntários e equipe para melhorar a atuação durante as atividades, inclusive
on-line. No encontro de maio, Patrícia Possa e Thamires Pacheco
compartilharam informações sobre como melhorar o manejo dos cães de

terapia. No encontro de setembro, Ana Paula Santa Helena falou sobre o vínculo
dos humanos com os cães.

5. Lançamento de novos produtos: 03 de outubro de 2020
Principal época de lançamento de produtos do Instituto Cão Terapeuta, com as
fotos dos cães voluntários. O objetivo é criar produtos todos os anos para
angariar fundos para todos os projetos do ano seguinte. Foi realizada uma live
no Instagram para comemorar a chegada dos novos produtos.

