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INTRODUÇÃO 

Histórico do curso 

De acordo com o projeto “Reestruturação e Consolidação dos Campi Universitários das 

Instituições Federais de Ensino Superior”, e considerando o plano de desenvolvimento 

institucional da UFMT, o corpo docente, discente e técnico dos cursos de Zootecnia, 

Engenharia Agrícola e Ambiental e Engenharia Mecânica se mobilizou com o objetivo de criar 

um novo instituto que pudesse melhor atender às demandas destes cursos. Foram realizadas 

várias reuniões com a direção do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, solicitando a criação 

do instituto. Para tanto, O CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e especificamente aquelas 

previstas no inciso XIV, do artigo 15 do Decreto n.º 69.370, de 18 de outubro de 1971, 

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes na atual estrutura administrativa do Câmpus de 

Rondonópolis (CUR), sem prejuízo de estudos posteriores que devem culminar com a Reforma 

da Estrutura Administrativa da UFMT, resolveu criar, de acordo do Artigo 4º, publicado na 

RESOLUÇÃO CD n.º 47, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2008, o INSTITUTO DE CIÊNCIAS 

AGRÁRIAS E TECNOLÓGICAS (ICAT) do Câmpus Universitário de Rondonópolis da 

UFMT. 

O Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas do Câmpus Universitário de 

Rondonópolis da UFMT é constituído pela seguinte estrutura administrativa: 

1-Diretoria 

2-Secretaria 

3-Coordenação de Ensino de Graduação em Zootecnia; 

4-Coordenação de Ensino de Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental; 

5-Coordenação de Ensino de Graduação em Engenharia Mecânica; 

6-Coordenação de Pós-graduação “stricto sensu” em Engenharia Agrícola. 

O curso de graduação em Zootecnia do Câmpus Universitário de Rondonópolis foi 

implantado pelo Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN), de acordo com o projeto criado 

pela RESOLUÇÂO CONSEPE nº 94 de 18 Setembro de 2000 e autorizado a funcionar no 

Centro Pedagógico de Rondonópolis, hoje Câmpus Universitário de Rondonópolis, a partir de 

seu primeiro vestibular ocorrido no segundo semestre letivo de 2001, considerando a 
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homologação do curso pela RESOLUÇÃO CD nº 24, de 20 de outubro de 2000. O Instituto de 

Ciências Agrárias e Tecnológicas foi criado em 12 de dezembro de 2008, e em março de 2009, 

o curso de Graduação em Zootecnia passou a integrar-se aos cursos das áreas de agrárias e 

tecnológicas do ICAT/CUR/UFMT.  

Sua primeira reestruturação foi aprovada pela RESOLUÇÃO CONSEPE nº 110, de 11 

de dezembro de 2007, onde o projeto pedagógico foi reajustado às Diretrizes Curriculares 

propostas pelo Conselho Nacional de Educação, de acordo com a RESOLUÇÃO nº 4 de 02 de 

fevereiro de 2006. Em 2011, de acordo com a RESOLUÇÃO CONSEPE nº 1, de 7 de janeiro 

de 2010, o curso passou do regime acadêmico Seriado Anual para o Seriado Semestral. 

Atualmente a RESOLUÇÃO que rege o curso de Zootecnia é a RESOLUÇÃO CONSEPE nº 

16, de 26 de março de 2012. 

O Curso é formado por um Corpo Docente altamente qualificado, composto por 18 

professores efetivos, todos doutores. Além destes, o curso de Zootecnia conta com outros 

docentes de diversos cursos que constituem os institutos de Ciências Exatas e Naturais, 

Ciências Humanas e Sociais, bem como do próprio Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas. 

Até o presente momento foram formadas dez turmas totalizando 196 bacharéis em 

Zootecnia. 

 

Justificativas para a reelaboração do PPC 

A presente proposta de reestruturação do curso tem a finalidade de conferir uma maior 

dinâmica ao curso no que se refere a: planejamento acadêmico das disciplinas a serem cursadas 

pelo discente; minimizar situações de retenção dos discentes em determinados semestres; 

equiparar ao regime acadêmico dos demais cursos do mesmo instituto e possibilitar a 

unificação de disciplinas comuns a outros cursos. Para tanto, torna-se necessária a adequação 

de carga horária, ordenação das disciplinas, migração do regime seriado semestral para o de 

créditos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (RESOLUÇÃO nº 4, de 2 de 

fevereiro de 2006). As alterações na matriz curricular estão propostas e descritas juntamente 

com os respectivos quadros comparativos entre às matrizes e a equivalência de disciplinas.  

Tais alterações não acarretarão em prejuízos para os alunos matriculados na matriz 

atual, RESOLUÇÃO CONSEPE nº 16 de 26 de março de 2012, pois as modificações previstas 
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ocorrerão apenas em algumas disciplinas que resultarão na redução da carga horária total do 

curso, desta forma não acarretando em dificuldades para o aproveitamento das disciplinas já 

cursadas e alterações importantes da carga horária das disciplinas. 
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I – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1.1. Contexto educacional, profissional, laboral 

O desenvolvimento Mato-grossense tem se ampliado consideravelmente nas últimas 

décadas. O Estado se tornou um dos maiores produtores de soja, algodão, arroz, milho e gado 

de corte, tendo havido expansão acelerada da área explorada e acentuada modernização do 

processo produtivo. A produção animal no Estado é considerada, de fato, importante atividade, 

gerando renda e empregos e tornando-se um dos pilares do agronegócio. Nesse sentido, o curso 

de Zootecnia tem relevante papel na formação de recursos humanos qualificados para atuarem 

nos sistemas de produção, nos diferentes biomas existentes no estado. A escolha do município 

de Rondonópolis – MT, situado na região sudeste de Mato Grosso, com população aproximada 

de 210 mil habitantes, se dá pelo fato do município ser cortado pelas rodovias federais BR 364 

e BR 163, as mais importantes vias de escoamento da produção e ligação da região norte com 

o sul do país. Esta localização estratégica faz com que Rondonópolis se consolide, a cada ano, 

como Polo Agroindustrial do Centro-Oeste. Rondonópolis tem como divisas, ao norte, os 

municípios de Juscimeira e Poxoréo; ao sul, Itiquira; ao leste, São José do Povo e Pedra Preta 

e ao oeste, Santo Antônio do Leverger. A cidade está a 210 quilômetros de distância da capital 

Cuiabá.  

Assim, tornou-se necessário qualificar profissionais no campo de trabalho da Zootecnia 

com a finalidade de participarem do crescimento regional, num contexto global, como agentes 

de implementação e controle de técnicas para um maior desenvolvimento da atividade. O curso 

de Zootecnia contribui para formação de recursos humanos especializados, com uma visão 

voltada à realidade local, capazes de identificar os problemas e propor soluções; produzir 

conhecimentos, tecnologias e produtos inovadores associados à criação e exploração racional 

de animais de interesse zootécnico. Também contribui para a fixação de Zootecnistas na região 

Centro-Oeste; apoia os programas de difusão tecnológica, voltados para a realidade regional, 

transferindo os conhecimentos aos produtores rurais, contribuindo para a promoção do 

desenvolvimento socioeconômico da região; promove a integração com outras instituições; 

capacita os grupos de pesquisa na área de Zootecnia e afins da UFMT e de instituições parceiras; 

presta assistência às entidades governamentais e não-governamentais em programas de 

desenvolvimento da produção animal na região e ajuda, por meio de pesquisas, a reduzir o 

impacto ambiental decorrente da pressão dos sistemas de produção animal sobre os recursos 
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naturais. A partir de uma visão geral destas competências, o Zootecnista, detentor de 

conhecimentos dos temas que envolvem a sua profissão, poderá articulá-las com os de outras 

áreas do conhecimento, de maneira crítica e reflexiva, transformando a realidade no seu 

entorno. 

 

1.2. Concepção do curso 

 

1.2.1. O curso e as políticas institucionais da UFMT 

O curso de Zootecnia do Câmpus Universitário de Rondonópolis, instituído no âmbito 

da UFMT pela RESOLUÇÃO CONSEPE nº 24, de 18 de setembro de 2000, recebeu a primeira 

turma de acadêmicos em 2002, sendo reconhecido perante o Ministério da Educação no ano 

2005, conforme consta na Portaria No 965, de 28 de abril de 2006, publicada no Diário Oficial 

da União - Seção 1, nº 82 de 02 de maio de 2006. 

Os componentes curriculares, que abrangem o projeto pedagógico, a organização do 

curso, os conteúdos curriculares, as competências e habilidades, bem como do perfil desejado 

do formando, apresentam forte aderência às Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

graduação em Zootecnia. Tais diretrizes estão descritas e legalmente amparadas conforme 

constam na RESOLUÇÃO nº 4, de 2 de fevereiro de 2006, publicada no Diário Oficial da União 

- Seção 1, nº 25, 3 de fevereiro de 2006 páginas 34 e 35. 

O curso de Zootecnia tem por princípio o desenvolvimento sustentável da produção 

animal, compreendendo os fatores biológicos e os aspectos de ordem econômica, social e 

ambiental. O curso abrange uma área do conhecimento que reúne um largo espectro de campos 

dos saberes, compreendendo: a nutrição e a alimentação animal, a forragicultura e pastagens, o 

melhoramento genético, o comportamento e bem estar animal, a reprodução, o manejo dos 

animais inseridos nos sistemas produtivos, bem como o planejamento e gerenciamento do 

empreendimento rural. De forma mais específica, destaca-se no contexto da Zootecnia a 

bovinocultura leiteira e de corte, a bubalinocultura, a equideocultura, a avicultura de corte e 

postura, a piscicultura, a suinocultura, a caprinocultura, a ovinocultura, a apicultura e a criação 

de animais silvestres de interesse do homem. Ressalta-se o fato de que estas culturas estão 

presentes em praticamente todos os municípios do Estado de Mato Grosso, apresentando forte 

impacto em sua economia. Esta condição insere o curso de Zootecnia como um dos principais 
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agentes capazes de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Mato 

Grosso. 

Quanto às políticas institucionais da Universidade Federal de Mato Grosso, destacamos: 

por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional, período de 2013 a 2018, das resoluções 

deliberadas pelo Conselho Diretor, Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE), bem como das ações executadas por suas Pró-Reitorias, o 

forte apoio à comunidade estudantil, com destaque à inclusão e à pluraridade. Numa perspectiva 

ampliada, a inclusão deve ser compreendida em duas dimensões: 1) diferentes modalidades de 

acesso e de suporte institucional para a permanência do estudante; 2) todas as formas de 

políticas inclusivas, tais como: criação de novos campi, de cursos e de vagas, vagas noturnas, 

ocupação de vagas ociosas, sobrevagas para estudantes indígenas e para pessoas com 

deficiência, além das cotas para estudantes das escolas públicas, com recorte para estudantes 

negros. 

Em consonância com os princípios de sustentação adotados, o Projeto Pedagógico 

Institucional da Universidade Federal de Mato Grosso está organizado em torno de duas 

políticas estruturantes definidas pela instituição: 1) Busca de maior qualidade e de 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão e 2) Ampliação das relações com a 

sociedade para contribuir com o desenvolvimento regional sustentável.  

Como principais metas das políticas estruturantes definidas anteriormente e que 

apresentam forte aderência com a concepção do curso de Zootecnia do Câmpus Universitário 

de Rondonópolis, destacam-se: a) atualização do Projeto Pedagógico de Curso; b) dinamizar a 

política de estágios e mobilidade acadêmica, ampliar a oferta de vagas e ocupar as vagas 

ociosas; reduzir a evasão e a repetência nos cursos de graduação; c) melhorar a qualidade de 

aulas práticas/campo; d) promover formação do corpo docente e administrativo objetivando a 

melhoria do ensino de Graduação; e) expandir o quadro de professores e pessoal técnico 

administrativo como condição para melhorar e ampliar a qualidade no ensino, na pesquisa e na 

extensão; f) consolidar a política institucional de avaliação de curso; ampliar, de forma 

contínua, o acervo da biblioteca do Câmpus; g) ampliar a atividade de extensão na UFMT, de 

forma a promover a socialização do conhecimento e maior interação entre a UFMT e a 

sociedade; h) desenvolver projetos de Pesquisa e Extensão que contribuam para o 

desenvolvimento industrial e tecnológico do Estado; i) estimular e promover a oportunidade de 

realização de estágios e intercâmbios relacionados ao desenvolvimento industrial, científico e 
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tecnológico; j) implantar 09 novos cursos de pós-graduação Stricto sensu no Câmpus 

Universitário de Rondonópolis. Com esta meta, em específico, destaca-se a proposta de criação 

do curso de pós-graduação “Mestrado em Zootecnia” cujo projeto já se encontra aprovado no 

âmbito da UFMT.   

Assim, está posta, de forma clara e objetiva, a coerência entre as políticas institucionais 

da UFMT e os anseios ao contínuo processo de desenvolvimento dos estudantes, técnicos e 

docentes que constituem o curso de Zootecnia do Câmpus Universitário de Rondonópolis. 

 

1.2.2. Regime acadêmico 

O regime acadêmico é o de Crédito Semestral de acordo com a RESOLUÇÃO 

CONSEPE nº 118 de 10 de novembro de 2014. 

 

1.2.3. Número de vagas e entrada 

O curso de Zootecnia oferta 66 vagas anuais, sendo 33 (trinta e três) no primeiro 

semestre e 33 (trinta e três) no segundo semestre. 

 

1.2.4. Turno de funcionamento 

O curso é ofertado em tempo integral, turnos matutino e vespertino. O início das aulas 

deverá coincidir com o início de funcionamento de cada turno como estabelecido no Câmpus 

Universitário de Rondonópolis da UFMT. 

 

1.2.5. Formas de ingresso no curso 

O acesso ao curso de graduação em Zootecnia se dará, principalmente, por meio do 

Sistema de Seleção Unificada (SISU), tomando-se como base a nota do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem), organizado pelo Ministério da Educação (MEC), e cujos classificados 

serão listados pela Coordenação de Exames Vestibulares. 

Outras formas de acesso são regulamentadas pelas resoluções do CONSEPE. 

 

1.2.6. Períodos mínimo e máximo de integralização do curso 

O prazo para conclusão do curso será de no mínimo 10 semestres e no máximo de 15 

semestres.  
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1.2.7. Dimensão das turmas 

As turmas são compostas por até 50 alunos. Nas aulas práticas, as turmas são compostas 

por até 25 alunos e, caso haja necessidade, serão criadas subturmas com um mínimo de 10 

alunos.    

 

1.2.8. Perfil do egresso e objetivos do curso 

As competências e habilidades do profissional Zootecnista devem contemplar aquelas 

descritas nas novas diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Zootecnia, aprovadas na 

Resolução CNE/CES nº 4 de 2006. Sendo elas, a saber: 

a) fomentar, planejar, coordenar e administrar programas de melhoramento genético das 

diferentes espécies animais de interesse econômico e de preservação, visando a maior 

produtividade, equilíbrio ambiental e respeitando as biodiversidades no desenvolvimento de 

novas biotecnologias agropecuárias; 

b) atuar na área de nutrição e alimentação animal, utilizando conhecimentos sobre o 

funcionamento do organismo animal, visando ao aumento de sua produtividade e ao bem-estar 

animal, suprindo suas exigências, com equilíbrio fisiológico; 

c) responder pela formulação, fabricação e controle de qualidade das dietas e rações para 

animais, responsabilizando-se pela eficiência nutricional das fórmulas; 

d) planejar e executar projetos de construções rurais, de formação e/ou produção de pastos e 

forrageiras e de controle ambiental; 

e) pesquisar e propor formas mais adequadas de utilização dos animais silvestres e exóticos, 

adotando conhecimentos de biologia, fisiologia, etologia, bioclimatologia, nutrição, reprodução 

e genética, tendo em vista seu aproveitamento econômico ou sua preservação; 

f) administrar propriedades rurais, estabelecimentos industriais e comerciais ligados à 

produção, ao melhoramento e às tecnologias animais; 

g) avaliar e realizar peritagem em animais, identificando taras e vícios, com fins 

administrativos, de crédito, de seguro e judiciais bem como elaborar laudos técnicos e 

científicos no seu campo de atuação; 

h) planejar, pesquisar e supervisionar a criação de animais de companhia, de esporte ou lazer, 

buscando seu bem-estar, equilíbrio nutricional e controle genealógico; 

i) avaliar, classificar e tipificar produtos e subprodutos de origem animal, em todos os seus 

estágios de produção; 
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j) responder técnica e administrativamente pela implantação e execução de rodeios, exposições, 

torneios e feiras agropecuárias. Executar o julgamento, supervisionar e assessorar inscrição de 

animais em sociedades de registro genealógico, exposições, provas e avaliações funcionais e 

zootécnicas; 

k) realizar estudos de impacto ambiental, por ocasião da implantação de sistemas de produção 

de animais, adotando tecnologias adequadas ao controle, ao aproveitamento e à reciclagem dos 

resíduos e dejetos; 

l) desenvolver pesquisas que melhorem as técnicas de criação, transporte, manipulação e abate, 

visando ao bem-estar animal e ao desenvolvimento de produtos de origem animal, buscando 

qualidade, segurança alimentar e economia; 

m) atuar nas áreas de difusão, informação e comunicação especializada em Zootecnia, esportes 

agropecuários, lazer e terapias humanas com uso de animais; 

n) assessorar programas de controle sanitário, higiene, profilaxia e rastreabilidade animal, 

públicos e privados, visando à segurança alimentar humana; 

o) responder por programas oficiais e privados em instituições financeiras e de fomento à 

agropecuária, elaborando projetos, avaliando propostas e realizando pericias e consultas; 

p) planejar, gerenciar ou assistir diferentes sistemas de produção animal e estabelecimentos 

agroindustriais, inseridos desde o contexto de mercados regionais até́ grandes mercados 

internacionalizados, agregando valores e otimizando a utilização dos recursos potencialmente 

disponíveis e tecnologias sociais e economicamente adaptáveis; 

q) atender às demandas da sociedade quanto à excelência na qualidade e segurança dos produtos 

de origem animal, promovendo o bem-estar, a qualidade de vida e a saúde pública; 

r) viabilizar sistemas alternativos de produção animal e comercialização de seus produtos ou 

subprodutos, que respondam aos anseios específicos de comunidades à margem da economia 

de escala; 

s) pensar os sistemas produtivos de animais contextualizados pela gestão dos recursos humanos 

e ambientais; 

t) trabalhar em equipes multidisciplinares, possuir autonomia intelectual, liderança e espírito 

investigativo para compreender e solucionar conflitos, dentro dos limites éticos impostos pela 

sua capacidade e consciência profissional; 



16 

 

u) desenvolver métodos de estudo, tecnologias, conhecimentos científicos, diagnósticos de 

sistemas produtivos de animais e outras ações para promover o desenvolvimento científico e 

tecnológico; 

v) promover a divulgação das atividades da Zootecnia, utilizando-se dos meios de comunicação 

disponíveis e da sua capacidade criativa em interação com outros profissionais; 

w) desenvolver, administrar e coordenar programas, projetos e atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, bem como estar capacitado para atuar nos campos científicos que permitem a 

formação acadêmica do Zootecnistas; 

x) atuar com visão empreendedora e perfil pró-ativo, cumprindo o papel de agente empresarial, 

auxiliando e motivando a transformação social;  

z) Conhecer, interagir e influenciar as decisões de agentes e instituições na gestão de políticas 

setoriais ligadas ao seu campo de atuação. 

Objetivos gerais do curso de graduação em Zootecnia:  

- Fomentar o espírito crítico do aluno e futuro profissional para o desenvolvimento de pesquisas 

necessárias ao desenvolvimento da Zootecnia, mas com ética e visão criteriosa dos resultados 

científicos; 

- Preparar profissionais para desenvolverem análises técnicas em qualquer área do 

conhecimento científico; 

- Incentivar o aluno e futuro profissional ao desenvolvimento de trabalho em equipe e 

multidisciplinar, possibilitando-o a visão ampla e geral dos métodos de análises; 

- Promover e desenvolver a habilidade de comunicação e transmissão do conhecimento; 

- Conscientizar e desenvolver o pensamento de um profissional que compreenda e sinta a 

necessidade de uma aprendizagem continuada. 

- Formar profissionais capazes de promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias 

Regional e Nacional, com capacidade para atuar em programas de ensino, pesquisa e extensão.  

- Desenvolver conhecimentos teóricos e práticos nas grandes áreas de nutrição animal, 

reprodução animal, melhoramento genético, forragicultura e pastagens, reprodução animal, 

profilaxia e manejo animal.  

- Aumentar a demanda por profissionais Zootecnistas nos municípios do Estado de Mato Grosso 

e da Região Centro-Oeste, regiões onde a atividade agropecuária assume papel de destaque na 

área econômica e social. Nestas regiões destacam-se a bovinocultura de corte, bovinocultura de 

leiteira, ovinocultura, suinocultura, avicultura, piscicultura e, nos últimos anos, tem ocorrido 
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crescente interesse pela criação de animais silvestres e exóticos. Destaca-se também, no estado, 

a existência de vários frigoríficos com expressiva capacidade de abate animal que atendem o 

mercado interno e externo, bem como a presença de diversas indústrias ligadas ao agronegócio. 

 

 

 

1.2.9. Matriz curricular 

 

A matriz curricular do curso de graduação em Zootecnia segue as recomendações do 

Ministério da Educação, sendo utilizados os referenciais da Resolução CNE/CES n° 04, de 2 

de fevereiro de 2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais de curso de graduação 

em Zootecnia. 

Os componentes curriculares do curso de graduação em Zootecnia serão distribuídos em 

três núcleos: núcleo básico, núcleo profissional e núcleo complementar. 

No planejamento e organização do curso foram adotados os princípios da 

interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e flexibilidade, os quais permitem distinguir os três 

possíveis conjuntos de disciplinas referentes à formação profissional em nível de graduação: 

- Formação básica: relacionadas ao desenvolvimento de competências que capacitam o 

entendimento dos instrumentos e conceitos fundamentais a um determinado campo de atuação 

profissional, partilhados por áreas de conhecimento; 

- Formação profissional: relacionadas ao desenvolvimento de competências que 

definem e caracterizam um campo de atuação profissional específico; 

- Formação complementar: relacionadas ao desenvolvimento de competências que, por 

livre escolha do estudante, podem ter ou não relação direta com o campo de atuação profissional 

específico. 

A estrutura da matriz curricular permite que os componentes curriculares integrados aos 

projetos de pesquisa, extensão e outras atividades acadêmicas realizem a interdisciplinaridade 

e a flexibilização do conhecimento, assim como e articulação da teoria e da prática. 

Para integralização do Curso de Graduação em Zootecnia o graduando deverá cumprir 

a carga horária mínima de 3.856 horas, que corresponde a 3.360 horas de disciplinas 

obrigatórias, 64 horas de disciplinas optativas, 240 horas de disciplina de Estágio 

Supervisionado Obrigatório, 64 horas de disciplina Trabalho de Curso, e 128 horas de 
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Atividades Complementares. Para obtenção do grau de bacharel em Zootecnia, o discente 

deverá concluir a carga horária mínima prevista para cada núcleo de estudo da matriz curricular, 

podendo cursar no máximo 37 créditos (592 horas) por semestre. 

Os critérios para a quebra de pré-requisito para as disciplinas do curso de Zootecnia-

UFMT-CUR levarão em consideração a Resolução Consepe nº 104, de 26 de agosto de 2013.  

Em observância ao que diz a Lei Nº. 10.436 de 24 de abril de 2002, em especial do que 

trata seu Art. 4º, e do Decreto Nº. 5.626 de 22 de dezembro de 2005, do que trata o capítulo II, 

parágrafo 2º, o curso de Zootecnia inclui, em sua matriz, a disciplina de Libras na forma de 

disciplina curricular optativa com carga horária de 64 horas. A disciplina de Libras é ofertada 

pelo Departamento de Letras deste Câmpus Universitário. Em conformidade com Artigo 23 do 

Decreto No. 5.626 de 22 de dezembro de 2005, a instituição de ensino superior deve 

proporcionar ao aluno surdo o serviço de tradutor e interprete de Libras – Língua Portuguesa 

em sala de aula e outros espaços educacionais.  

Em atenção a Resolução CNE/CP N°. 1 de 30/05/2012, a qual estabelece as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH) a serem observadas pelos sistemas de 

ensino e suas instituições, o curso de Zootecnia, representado por seu corpo docente e técnico, 

compactua e promove em todos os seus ambientes uma educação democrática, comprometida 

com o respeito à diversidade humana e com o combate a todas as formas de violência e de 

discriminação. Com objetivo de contribuir para a formação humana de seu estudante e de um 

convívio social mais pacífico e harmônico, o curso de Zootecnia inclui, em sua matriz, como 

disciplina curricular optativa, a disciplina: História dos Direitos Humanos com carga horária de 

32 horas. Esta disciplina apresenta conteúdos concernentes à Educação em Direitos Humanos, 

estando em conformidade às recomendações do Conselho Nacional de Educação.  

Em consideração a Lei n°. 12.764 de 27 de dezembro de 2012, a qual institui a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece 

diretrizes para sua consecução, a Coordenação do curso de Zootecnia deverá adotar ações que 

contribuam com a proteção, a integração, e com o processo de aprendizagem do aluno aparado 

por esta lei. A coordenação do curso de Zootecnia deverá informar aos seus professores a 

presença de aluno com transtorno do espectro autista nas devidas disciplinas. O Colegiado de 

Curso promoverá, até o 15º dia letivo, reunião com todos os docentes do curso para 

particularizar a condição específica do estudante.  Será solicitada aos docentes a observação do 

comportamento deste aluno em sala de aula e descrição de suas facilidades e dificuldades 
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quanto aos conteúdos ministrados. Conforme as necessidades e as particularidades do indivíduo 

e de seu transtorno serão de competência da coordenação e do colegiado de curso solicitar, via 

processo, apoio a Direção do Instituto, a Pró-Reitoria do Câmpus, a Pró-Reitoria de Assistência 

Estudantil e a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação para adoção de medidas que garantam o 

bem-estar do aluno e dos direitos estabelecidos por lei.  

Em anuência ao disposto na Lei n°. 10.098 de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida; ao disposto no decreto 5.294 de 2 de dezembro de 

2004, que regulamenta a Lei descrita acima; ao decreto 6.949 de 25 de agosto de 2009 que 

promulga o disposto  na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo; ao disposto no decreto No. 7611 de 17 de novembro de 2011; ao disposto 

na Portaria 3.284 de 7 de novembro de 2003, que dispõe sobre requisitos de acessibilidade de 

pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização e de 

reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições, o curso de Zootecnia 

representado por seus docentes, Coordenação e Colegiado de curso articula a nível de Direção 

de Instituto, Pró-reitoria do Câmpus, Pró-reitoria de Assistência Estudantil e Pró-reitoria de 

Ensino de Graduação a adequação das salas de aula, dos laboratórios e dos galpões 

experimentais para que seja garantida a transitabilidade, a utilização e a permanência em todos 

os ambientes físicos do curso. Além do que, sensível às dificuldades impostas às pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida, os novos projetos de infraestrutura física do curso de 

Zootecnia foram concebidos em atenção ao disposto nas Leis e decretos descritos acima.  

De acordo com a Lei 9.759 de 27 de abril de 1999, entende-se por educação ambiental 

os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. Nesta lei está posto que a educação ambiental deva ser desenvolvida como 

uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do 

ensino formal. Todavia, a educação ambiental não deve ser implantada como disciplina 

específica na matriz de ensino. Em observação a lei 9.759 e ao decreto 4.281 de 25 de junho de 

2002, foi promulgada a Resolução CNE/CP No.2 de 15 de junho de 2012 que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental a serem observadas pelos 

sistemas de ensino e suas instituições. De acordo com esta Resolução, a inserção dos 
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conhecimentos concernentes à Educação Ambiental nas matrizes da Educação Básica e da 

Educação Superior pode ocorrer: I - pela transversalidade, mediante temas relacionados com o 

meio ambiente e a sustentabilidade socioambiental; II - como conteúdo dos componentes já 

constantes da matriz; III - pela combinação de transversalidade e de tratamento nos 

componentes curriculares. Em tempo, outras formas de inserção podem ser admitidas na 

organização curricular da Educação Superior e na Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, considerando a natureza dos cursos.  Com objetivo de atender as diretrizes curriculares 

e com a formação de seu profissional, o curso de Zootecnia apresenta em sua matriz, um rol de 

disciplinas curriculares obrigatórias e optativas. Dentre as obrigatórias: Construções Rurais (64 

horas); Bioclimatologia Animal (64 horas); Ecologia (32 horas); Manejo e Conservação do Solo 

(32 horas). Dentre as optativas, as disciplinas: Ambiência em Instalações Rurais (48 horas); 

Economia dos Recursos Ambientais e Naturais (64 horas); Manejo de Resíduos na Produção 

Animal (48 horas). Adicionalmente, há a abordagem de conteúdos relacionados à educação 

ambiental em outras disciplinas. 

Em aderência a Lei No. 11.645 de 10/03/2008, Decreto 4.281/2002 Parecer CNE 

03/2004 e Resolução CNE 1/2004, os quais versão sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, e indígena este projeto pedagógico apresenta em sua matriz curricular as 

disciplinas optativas: Cultura Brasileira com carga horária de 64 horas; História da África com 

carga horária de 64 horas. 

Em atendimento aos preceitos das leis e resoluções inclusas neste tópico, estas 

disciplinas abordam os traz em seu conteúdo programático os aspectos da história e da cultura 

que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais 

como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no 

Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 

nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil. 
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Ú
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L
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O

S
 

Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Carga Horária Créditos Requisitos 

(Optativa, 

Obrigatória) 
T PD PAC TOTAL T PD PAC TOTAL Pré-req. Co-req. 

1
°N

ú
cl

eo
 -

 B
á

si
co

 

Anatomia dos Animais Obrigatória Zootecnia 32 32 - 64 2 2 - 4 - - 

Biologia Celular Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
48 16 - 64 3 1 - 4 - - 

Anatomia Vegetal Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
48 16 - 64 3 1 - 4 - - 

Bioquímica Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
80 - - 80 5 - - 5 - - 

Fisiologia Animal Obrigatória Zootecnia 48 16 - 64 3 1 - 4 
Anatomia dos 

Animais 
- 

Fisiologia Vegetal Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
48 16 - 64 3 1 - 4 

Anatomia 

Vegetal 
- 

Fisiologia da Digestão Obrigatória Zootecnia 32 - - 32 2 - - 2 Bioquímica 
Fisiologia 

Animal 

Fertilidade do Solo Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 
Fundamentos da 

Ciência do Solo 
- 

Manejo e Conservação do Solo Obrigatória Zootecnia 16 - 16 32 1 - 1 2 
Fundamentos da 

Ciência do Solo 
- 

Estatística Experimental Obrigatória Zootecnia 64 - - 64 4 - - 4 
Estatística 

Básica 
- 

Fundamentos de Nutrição Animal Obrigatória Zootecnia 48 16 - 64 3 1 - 4 
Fisiologia da 

Digestão 
- 

Fundamentos de Economia Obrigatória 
Ciências 

Econômicas 
64 - - 64 4 - - 4 - - 

Administração Rural e 

Empreendedorismo 
Obrigatória Zootecnia 64 - - 64 4 - - 4 

 Fundamentos 

de Economia 
- 

Construções Rurais Obrigatória ICAT 48 - 16 64 3 - 1 4 
Desenho 

Técnico 
- 

Extensão Rural Obrigatória Zootecnia 32 - 32 64 2 - 2 4 

Ter cursado no 

mínimo 1600 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias 

- 
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Química Geral Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
32 32 - 64 2 2 - 4 - - 

Cálculo I Obrigatória Matemática 64 - - 64 4 - - 4 - - 

Zoologia Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
16 16 - 32 1 1 - 2 - - 

Ecologia Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
16 16 - 32 1 1 - 2 - - 

Química Orgânica Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
48 16 - 64 3 1 - 4 - - 

Fundamentos da Ciência do Solo Obrigatória Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 - - 

Física II Obrigatória Matemática 64 - - 64 4 - - 4 - - 

Matrizes e Vetores Obrigatória Matemática 64 - - 64 4 - - 4 - - 

Embriologia e Histologia Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
48 16 - 64 3 1 - 4 

Biologia 

Celular 
- 

Desenho Técnico Obrigatória ICAT 16 16 - 32 1 1 - 2 - - 

Microbiologia Geral Obrigatória Zootecnia 48 16 - 64 3 1 - 4 
Biologia 

Celular 
- 

Genética Obrigatória Zootecnia 48 16 - 64 3 1 - 4 - - 

Estatística Básica Obrigatória Zootecnia 64 - - 64 4 - - 4  Cálculo I - 

Ciência e Comunicação Técnico-

científica em Zootecnia 
Obrigatória Zootecnia 64 - - 64 4 - - 4 - - 

Parasitologia Animal Obrigatória Zootecnia 32 16 - 48 2 1 - 3 - - 

SUBTOTAL:  1376 272 96  1744 86  17  6  109   

  
2

° 
N

ú
cl

eo
 -

 

P
ro

fi
ss

io
n

a
l 

Introdução à Zootecnia Obrigatória Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 - - 

Motores e Máquinas Agrícolas Obrigatória ICAT 32 - 16 48 2 - 1 3 - - 

Bioclimatologia Animal Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 
Fisiologia 

Animal 
- 

Higiene Animal Obrigatória Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 - - 

Reprodução Animal Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 
Anatomia dos 

Animais 
- 
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Forragicultura I Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 
Fertilidade do 

Solo 

Fisiologia 

Vegetal 

Nutrição e Alimentação de 

Ruminantes 
Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 

Fundamentos de 

Nutrição 

Animal 

- 

Melhoramento Genético Animal I Obrigatória Zootecnia 64 - - 64 4 - - 4 

Genética; 

Estatística 

Básica 

- 

Apicultura Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 

Ter cursado no 

mínimo 1400 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

Criação de Animais Silvestres Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 

Ter cursado no 

mínimo 1400 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

Forragicultura II Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4  Forragicultura I - 

Melhoramento Genético Animal II Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 

Melhoramento 

Genético 

Animal I 

- 

Nutrição e Alimentação de Não-

Ruminantes 
Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 

Fundamentos de 

Nutrição 

Animal 

- 

Bovinocultura Leiteira e 

Bubalinocultura 
Obrigatória Zootecnia 48 - 32 80 3 - 2 5 

Nutrição e 

Alimentação de 

Ruminantes; 

Forragicultura I 

- 

Comportamento e Bem-Estar Animal Obrigatória Zootecnia 16 - 16 32 1 - 1 2 - - 

Caprinocultura Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 

Nutrição e 

Alimentação de 

Ruminantes; 

Forragicultura I 

- 

Ovinocultura Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 
Nutrição e 

Alimentação de 
- 
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Ruminantes; 

Forragicultura I 

Piscicultura Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 

Ter cursado no 

mínimo 1600 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

Produção de Rações e Suplementos Obrigatória Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 

Fundamentos de 

Nutrição 

Animal 

- 

Equideocultura Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 

Ter cursado no 

mínimo 1600 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

Nutrição e Alimentação de Cães e 

Gatos 
Obrigatória Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 

Nutrição e 

Alimentação de 

Não-

Ruminantes 

- 

Bovinocultura de Corte Obrigatória Zootecnia 48 - 32 80 3 - 2 5 

Nutrição e 

Alimentação de 

Ruminantes; 

Forragicultura I 

- 

Avicultura Obrigatória Zootecnia 48 - 32 80 3 - 2 5 

Nutrição e 

Alimentação de 

Não-

Ruminantes 

- 

Suinocultura Obrigatória Zootecnia 64 - 16 80 4 - 1 5 

Nutrição e 

Alimentação de 

Não-

Ruminantes 

- 

Tecnologia de Produtos de Origem 

Animal 
Obrigatória Zootecnia 48 16 16 80 3 1 1 5 

Ter cursado no 

mínimo 1600 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

Avaliação, Classificação e 

Tipificação de Carcaças 
Obrigatória Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 

Ter cursado no 

mínimo 1600 
- 
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horas de 

disciplinas 

obrigatórias 

SUBTOTAL: 1152 16 448 1616 72 1 28 101     

3
º 

N
ú

cl
eo

 -
 C

o
m

p
le

m
en

ta
r 

Atividades Complementares Obrigatória Zootecnia - - 128 128 - - 8 8     

Trabalho de Curso Obrigatória Zootecnia - 64 - 64 - 4 - 4 

Ciência e 

Comunicação 

Técnico-

científica em 

Zootecnia 

- 

Estágio Supervisionado Obrigatório Obrigatória Zootecnia - - 240 240 - - 15 15 

Ter cursado no 

mínimo 2960 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

*Disciplinas Optativas Obrigatória   64 - - 64 4 - - 4     

SUBTOTAL: 64 64 368 496 4 4 23 31     

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 2592 352 912 3856 162 22 57 241     

ENADE**      
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R
o

l 
d

a
s 

d
is

ci
p

li
n

a
s 

o
p

ta
ti

v
a

s 

Introdução à Genética Molecular Optativa Zootecnia 16 16 - 32 1 1 - 2 Genética  - 

Tópicos Especiais em Aquicultura Optativa Zootecnia 16 - 16 32 1 - 1 2 Piscicultura  - 

Cunicultura Optativa 

Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 

Ter cursado no 

mínimo 1600 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias  - 

Tópicos Especiais em Avicultura Optativa 

Zootecnia 32 - 32 64 2 - 2 4 

Nutrição e 

Alimentação de 

Não-

Ruminantes  - 

Exterior e Julgamento dos Animais 

Domésticos Optativa 

Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 

Ter cursado no 

mínimo 1600 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias  - 

Minhocultura Optativa Zootecnia 16 - 16 32 1 - 1 2    - 

Análise de Alimentos Optativa Zootecnia 16 16 - 32 1 1 - 2 Química Geral  - 

Avaliação do Bem-Estar Animal Optativa 

Zootecnia 16 - 16 32 1 - 1 2 

Comportamento 

e Bem-Estar 

Animal, 

Fisiologia 

Animal  - 

Tópicos em Melhoramento Genético 

de Bovinos Optativa Zootecnia 

16 32 - 48 1 2 - 3 

Melhoramento 

Animal I; 

Melhoramento 

Animal II - 

Manejo de Resíduos na Produção 

Animal Optativa 

Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 

Ter cursado no 

mínimo 1600 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias - 

Projetos de Extensão Rural Optativa Zootecnia 32 - 32 64 2 - 2 4     
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Agricultura Optativa 
Zootecnia 16 - 16 32 1 - 1 2 

Fertilidade do 

Solo 

Fisiologia 

Vegetal 

Modelos de Integração Agricultura e 

Pecuária Optativa 
Zootecnia 16 - 16 32 1 - 1 2 

Forragicultura I  - 

Técnicas Experimentais com 

Animais e Forrageiras Optativa 
Zootecnia 16 16 - 32 1 1 - 2 

Estatística 

Experimental - 

Matemática Fundamental Optativa Zootecnia 32 - - 32 2 - - 2  -  - 

Libras Optativa Letras 64 - - 64 4 - - 4  -  - 

Cultura Brasileira Optativa História 64 - - 64 4 - - 4  -  - 

História da África Optativa História 64 - - 64 4 - - 4  -  - 

História dos Direitos Humanos Optativa História 32 - - 32 2 - - 2  -  - 

Economia dos Recursos Ambientais 

e Naturais Optativa 

Ciências 

Econômicas 
64 - - 64 4 - - 4 

Fundamentos de 

Economia  - 

Economia do Agronegócio Optativa 

Ciências 

Econômicas 
64 - - 64 4 - - 4 

Fundamentos de 

Economia  - 

Entomologia Optativa 

Ciências 

Biológicas 
32 16 - 48 2 1 - 3  -  - 

Regulação e Integração Metabólica Optativa 

Ciências 

Biológicas 
32 - - 32 2 - - 2 

Bioquímica  - 

Gestão do Agronegócio  Optativa Administração  64 - - 64 4 - - 4  -  - 

Empreendedorismo e Rede de 

Cooperação Optativa Administração  
64 - - 64 4 - - 4  -  - 

Ambiência em Instalações Rurais Optativa 

Eng. Agric. 

Ambiental 
32 - 16 48 2 - 1 3  -  - 

Geomática I Optativa 

Eng. Agric. 

Ambiental 
48 32 - 80 3 2 - 5  -  - 

**ENADE:  em conformidade com a legislação. Legenda: T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática em aula de campo; U.A.O – Unidade Acadêmica Ofertante 
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1.2.10. Proposta de fluxo curricular  

O conjunto de disciplinas do curso de graduação de Bacharelado em Zootecnia está apresentado a seguir. Fica determinado que o máximo 

de créditos que o aluno pode se matricular por semestre é de 37 créditos.  

Período Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Requisitos Carga Horária Créditos 

(Optativa, 

Obrigatória) 
Pré-req. Co-req. T PD PAC Total T PD PAC Total 

1° 

Anatomia dos Animais Obrigatória Zootecnia - - 32 32 - 64 2 2 - 4 

Biologia Celular Obrigatória Ciências Biológicas - - 48 16 - 64 3 1 - 4 

Química Geral Obrigatória Ciências Biológicas - - 32 32 - 64 2 2 - 4 

Cálculo I Obrigatória Matemática - - 64 - - 64 4 - - 4 

Zoologia Obrigatória Ciências Biológicas - - 16 16 - 32 1 1 - 2 

Ecologia Obrigatória Ciências Biológicas - - 16 16 - 32 1 1 - 2 

Introdução à Zootecnia Obrigatória Zootecnia - - 32 - 16 48 2 - 1 3 

SUBTOTAL           240 112 16 368 15 7 1 23 

2° 

Anatomia Vegetal Obrigatória Ciências Biológicas -  - 48 16 - 64 3 1 - 4 

Química Orgânica Obrigatória Ciências Biológicas -  - 48 16 - 64 3 1 - 4 

Fundamentos da Ciência do Solo Obrigatória Zootecnia -  - 32 - 16 48 2 - 1 3 

Física II Obrigatória Matemática -  - 64 - - 64 4 - - 4 

Matrizes e Vetores Obrigatória Matemática -  - 64 - - 64 4 - - 4 

Embriologia e Histologia Obrigatória Ciências Biológicas Biologia Celular  - 48 16 - 64 3 1 - 4 

Desenho Técnico Obrigatória ICAT -  - 16 16 - 32 1 1 - 2 

SUBTOTAL          320 64 16 400 20 4 1 25 

3º 

Bioquímica Obrigatória Ciências Biológicas - -  80 - - 80 5 - - 5 

Fisiologia Animal Obrigatória Zootecnia 
Anatomia dos 

Animais 
 - 48 16 - 64 3 1 - 4 

Microbiologia Geral Obrigatória Zootecnia Biologia Celular  - 48 16 - 64 3 1 - 4 
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Genética Obrigatória Zootecnia  -  - 48 16 - 64 3 1 - 4 

Parasitologia Animal Obrigatória Zootecnia  -  - 32 16 - 48 2 1 - 3 

Motores e Máquinas Agrícolas Obrigatória ICAT  -  - 32 - 16 48 2 - 1 3 

SUBTOTAL           288 64 16 368 18 4 1 23 

4º 

Fisiologia Vegetal Obrigatória Ciências Biológicas Anatomia Vegetal -  48 16 - 64 3 1 - 4 

Fisiologia da Digestão Obrigatória Zootecnia Bioquímica 
Fisiologia 

Animal 
32 - - 32 2 - - 2 

Fertilidade do Solo Obrigatória Zootecnia 
Fundamentos da 

Ciência do Solo 
 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

Estatística Básica Obrigatória Zootecnia  Cálculo I  - 64 - - 64 4 - - 4 

Fundamentos de Economia Obrigatória Ciências Econômicas  -  - 64 - - 64 4 - - 4 

Bioclimatologia Animal Obrigatória Zootecnia Fisiologia Animal -  48 - 16 64 3 - 1 4 

SUBTOTAL           304 16 32 352 19 1 2 22 

5º 

Manejo e Conservação do Solo Obrigatória Zootecnia 
Fundamentos da 

Ciência do Solo 
 - 16 - 16 32 1 - 1 2 

Estatística Experimental Obrigatória Zootecnia Estatística Básica  - 64 - - 64 4 - - 4 

Fundamentos de Nutrição Animal Obrigatória Zootecnia 
Fisiologia da 

Digestão 
 - 48 16 - 64 3 1 - 4 

Ciência e Comunicação Técnico-

científica em Zootecnia 
Obrigatória Zootecnia  -  - 64 - - 64 4 - - 4 

Higiene Animal Obrigatória Zootecnia  -  - 32 - 16 48 2 - 1 3 

Reprodução Animal Obrigatória Zootecnia 
Anatomia dos 

Animais 
 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

*Disciplinas Optativas Obrigatória - -  - 64 - -  64 4 - - 4 

SUBTOTAL           336* 16* 48* 400 21* 1* 3* 25 

6º 

Administração Rural e 

Empreendedorismo 
Obrigatória Zootecnia 

 Fundamentos de 

Economia 
-  64 - - 64 4 - - 4 

Forragicultura I Obrigatória Zootecnia  Fertilidade do Solo 
Fisiologia 

Vegetal 
48 - 16 64 3 - 1 4 

Nutrição e Alimentação de 

Ruminantes 
Obrigatória Zootecnia 

Fundamentos de 

Nutrição Animal 
 - 48 - 16 64 3 - 1 4 
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Melhoramento Genético Animal I Obrigatória Zootecnia 
Genética; Estatística 

Básica 
 - 64 - - 64 4 - - 4 

Apicultura Obrigatória Zootecnia 

Ter cursado no 

mínimo 1400 horas 

de disciplinas 

obrigatórias 

 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

Criação de Animais Silvestres Obrigatória Zootecnia 

Ter cursado no 

mínimo 1400 horas 

de disciplinas 

obrigatórias 

 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

SUBTOTAL           320 - 64 384 20 - 4 24 

7º 

Forragicultura II Obrigatória Zootecnia  Forragicultura I -  48 - 16 64 3 - 1 4 

Melhoramento Genético Animal 

II 
Obrigatória Zootecnia 

Melhoramento 

Genético Animal I 
 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

Nutrição e Alimentação de Não-

Ruminantes 
Obrigatória Zootecnia 

Fundamentos de 

Nutrição Animal 
 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

Bovinocultura Leiteira e 

Bubalinocultura 
Obrigatória Zootecnia 

Nutrição e 

Alimentação de 

Ruminantes; 

Forragicultura I 

 - 48 - 32 80 3 - 2 5 

Comportamento e Bem-Estar 

Animal 
Obrigatória Zootecnia  -  - 16 - 16 32 1 - 1 2 

Ovinocultura Obrigatória Zootecnia 

Nutrição e 

Alimentação de 

Ruminantes; 

Forragicultura I 

 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

SUBTOTAL:           256 - 112 368 16 - 7 23 

8º 

Construções Rurais Obrigatória ICAT Desenho Técnico -  48 - 16 64 3 - 1 4 

Piscicultura Obrigatória Zootecnia 

Ter cursado no 

mínimo 1600 horas 

de disciplinas 

obrigatórias 

 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

Produção de Rações e 

Suplementos 
Obrigatória Zootecnia 

Fundamentos de 

Nutrição Animal 
 - 32 - 16 48 2 - 1 3 

Equideocultura Obrigatória Zootecnia 
Ter cursado no 

mínimo 1600 horas 
 - 48 - 16 64 3 - 1 4 
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de disciplinas 

obrigatórias 

Extensão Rural Obrigatória Zootecnia 

Ter cursado no 

mínimo 1600 horas 

de disciplinas 

obrigatórias 

 - 32 - 32 64 2 - 2 4 

Bovinocultura de Corte Obrigatória Zootecnia 

Nutrição e 

Alimentação de 

Ruminantes; 

Forragicultura I 

 - 48 - 32 80 3 - 2 5 

SUBTOTAL:           256 - 128 384 16 - 8 24 

9º 

Nutrição e Alimentação de Cães e 

Gatos 
Obrigatória Zootecnia 

Nutrição e 

Alimentação de Não-

Ruminantes 

 - 32 - 16 48 2 - 1 3 

Avicultura Obrigatória Zootecnia 

Nutrição e 

Alimentação de Não-

Ruminantes 

 - 48 - 32 80 3 - 2 5 

Suinocultura Obrigatória Zootecnia 

Nutrição e 

Alimentação de Não-

Ruminantes 

 - 64 - 16 80 4 - 1 5 

Tecnologia de Produtos de 

Origem Animal 
Obrigatória Zootecnia 

Ter cursado no 

mínimo 1600 horas 

de disciplinas 

obrigatórias 

 - 48 16 16 80 3 1 1 5 

Avaliação, Classificação e 

Tipificação de Carcaças 
Obrigatória Zootecnia 

Ter cursado no 

mínimo 1600 horas 

de disciplinas 

obrigatórias 

 - 32 - 16 48 2 - 1 3 

Caprinocultura Obrigatória Zootecnia 

Nutrição e 

Alimentação de 

Ruminantes; 

Forragicultura I 

 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

SUBTOTAL           272 16 112 400 17 1 7 25 

10º 

Atividades Complementares Obrigatória Zootecnia  -  - - - 128 128 - - 8 8 

Trabalho de Curso Obrigatória Zootecnia 
Ciência e 

Comunicação 
-  - 64 - 64 - 4 - 4 
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Técnico-científica 

em Zootecnia 

Estágio Supervisionado 

Obrigatório 
Obrigatória Zootecnia 

Ter cursado no 

mínimo 2960 horas 

de disciplinas 

obrigatórias 

 - - - 240 240 - - 15 15 

SUBTOTAL           - 64 368 432 - 4 23 27 

                            

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL DO 

CURSO 

          2592* 352* 912*  3856   162*   22*     57*  241 

ENADE**   

*Carga horária, número de créditos e período poderão ser alterados conforme a(s) disciplina(s) optativa(s) escolhida(s).  **ENADE:  em conformidade com a legislação. Legenda: T – 

Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática em aula de campo; U.A.O – Unidade Acadêmica  Ofertante. 



33 

 

 

1.2.11. Metodologia de ensino e aprendizagem 

O ensino é eficaz se é ministrado com qualidade e, portanto, organizado em função dos 

discentes aos quais é dirigido de forma a assegurar que o tempo concedido para o trabalho em 

sala de aula seja efetivamente dedicado à aprendizagem. Para tal, os professores precisam ter 

capacidade para orientar a organização do tempo do discente, por meio do planejamento de 

atividades que orientem os momentos de estudo. Acredita-se na necessidade do discente 

assumir uma postura de apropriação e compreensão do conteúdo em estudo, o que exige do 

professor o planejamento das preleções semanais e também de atividades de fixação, reforço e 

revisão de conteúdo para serem desenvolvidos de forma individualizada, ou em grupos, pelos 

discentes após cada encontro didático em sala de aula. 

O curso também inclui estratégias que levam os discentes a experimentar práticas de 

produção cooperativa, com a formação de grupos de trabalho interdisciplinar, através de 

estudos em grupo e atividades práticas. 

A operacionalização das atividades de ensino-aprendizagem dar-se-á por meio das 

seguintes maneiras: 

 Discentes trabalhando em atividades de ensino junto com o professor: neste momento 

é o professor quem direciona o processo ou as relações de mediação entre o conteúdo e 

o discente; 

 Discentes trabalhando sozinhos ou em grupos, em atividades supervisionadas de 

aprendizagem, ou seja, em contato direto com o objeto de conhecimento. Neste 

momento é o próprio discente quem conduz seu processo de aprender, por meio das 

relações de estudo e a partir das orientações recebidas em sala de aula; 

 Discentes trabalhando sozinhos ou em grupos, em atividades não supervisionadas de 

aprendizagem. Os docentes incentivarão os estudantes a estes momentos de 

aprendizagem autônoma, na qual a responsabilidade pela escolha dos conteúdos, 

metodologias e tempos de estudos são atribuições do estudante ou de seu grupo de 

estudos. 

Para o planejamento e organização do curso, foram adotados os princípios da 

interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e flexibilidade, os quais permitiram distinguir 
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quatro conjuntos possíveis de disciplinas referentes à formação profissional em nível de 

graduação: 

 Formação geral: relacionadas ao desenvolvimento de competências que atendam à 

multidimensionalidade da educação superior; 

 Formação básica: relacionadas ao desenvolvimento de competências que capacitam o 

entendimento dos instrumentos e conceitos fundamentais a um determinado campo de 

atuação profissional, partilhadas por áreas de conhecimento; 

 Formação profissional/específica: relacionadas ao desenvolvimento de competências 

que definem e caracterizam um campo de atuação profissional específico; 

 Formação complementar: relacionadas ao desenvolvimento de competências que, por 

livre escolha do estudante, podem ter ou não relação direta com o campo de atuação 

profissional específico. 

A organização da matriz curricular permite a interdisciplinaridade e a flexibilidade, 

articulando os conteúdos curriculares a partir de projetos, pesquisa, extensão e outras 

atividades. Estas ações integrativas auxiliam o discente a construir um quadro teórico-prático 

global mais significativo e mais próximo dos desafios presentes na realidade profissional 

dinâmica e una, na qual atuará depois de concluída a graduação. A estrutura curricular 

privilegia a reflexão sistemática sobre a importância de cada tema estudado no contexto da 

educação básica, sua relação com a prática de sala de aula e a realidade local. 

Na hipótese de que um discente com transtorno do espectro autista, conforme 

caracterizado pela Lei 12.764/2012, ingresse no curso, e considerando que nos termos de seu 

art. 1º, § 2º, trata-se de uma pessoa com deficiência, o Colegiado de Curso promoverá, até o 

15º dia letivo, reunião específica com todos os docentes do curso para particularizar, em relação 

a tal discente, as acessibilidades que o curso busca assegurar a toda pessoa com necessidade 

especial. Adicionalmente, no mesmo intervalo de tempo, na hipótese de que haja comprovação 

da necessidade de acompanhante especializado, oficializará ao Diretor da Unidade - com cópia 

ao Pró-Reitor do Câmpus, Pró-Reitor Acadêmico, Pró-Reitor de Assistência Estudantil - 

solicitando providências para atendimento a esse direito, conforme assegurado no art. 3º, 

parágrafo único da Lei 12.764/2012. 
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Nas situações em que haja necessidade de acessibilidade pedagógica, o Colegiado 

designará uma comissão específica para que realize levantamento e caracterização da demanda. 

A partir dessa avaliação, serão tomadas medidas visando garantir o acesso físico aos diferentes 

contextos educativos, bem como adaptações aos processos pedagógicos e flexibilidade 

curricular de modo a atender as especificidades de cada situação. 

 

1.2.12. Ementário 

O ementário (Apêndice A - Ementas)  está apresentado na forma do conteúdo geral da 

disciplina, com sua respectiva carga horária, objetivos, ementa, bibliografia básica e 

complementar. As disciplinas estão separadas em disciplinas obrigatórias e optativas, sendo as 

primeiras apresentadas por cada semestre de oferta. 

 

1.3. Operacionalização do curso 

 

1.3.1. Formas de nivelamento para o ingressante 

Caberá à Coordenação de curso diagnosticar deficiência de conhecimentos da 

escolarização anterior. O coordenador definirá ações que conduzam os alunos a obterem e 

recuperarem tais conhecimentos a fim de não prejudicar o desenvolvimento acadêmico do 

grupo. Algumas ações que poderão ser tomadas para sanar o déficit de conhecimento são: 

atendimento pelos professores em horários extraclasse, principalmente das disciplinas básicas, 

atividades de monitorias e tutorias voluntárias ou remuneradas. 

Logo na primeira semana letiva o coordenador de curso ou membro do colegiado de 

curso deverá expor aos calouros os objetivos e finalidades dos programas de Tutoria e 

Monitoria relacionados ao curso. Neste momento, serão informadas aos calouros as disciplinas 

contempladas em cada programa, com descrição do departamento ou curso ofertante e nome 

do professor responsável. Adicionalmente, os professores das disciplinas do primeiro e do 

segundo semestre do curso (das séries iniciais), sob a orientação do coordenador de curso, 

deverão, durante a apresentação do plano de ensino da disciplina, reforçar a disponibilidade e 

importância dos programas de Tutoria e Monitoria relacionados ao curso de Zootecnia.  
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A seleção das disciplinas a serem contempladas com bolsas de monitoria e a seleção de 

bolsistas “monitores” no âmbito do curso de Zootecnia deverão obedecer aos seguintes 

critérios, em ordem de prioridade: 

1 - Quanto à disciplina: 

a) Proporção de alunos reprovados por disciplina. Receberá prioridade a disciplina que 

apresentar maior índice de reprovação; 

b) Carga horária de atividades práticas. Receberá prioridade a disciplina que 

apresentar maior carga horária de atividades práticas laboratoriais;  

c) Número de alunos matriculados por disciplina. Receberá prioridade disciplina com 

maior número de alunos matriculados; 

d) Em função das especificidades dos três itens anteriores, a disciplina poderá ser 

contemplada com mais de uma bolsa. 

2 - Quanto aos alunos: 

a) Ter sido aprovado na disciplina com média final superior ou igual a 7,0; 

b) Obter rendimento mínimo de 70% em teste de avaliação, oral ou escrito, aplicado 

pelo professor responsável pela disciplina, quando necessário. 

 

1.3.2. Concepção teórico-metodológica do trabalho acadêmico 

Conforme proposto neste projeto pedagógico, o curso de Zootecnia do Câmpus 

Universitário de Rondonópolis altera a organização de sua estrutura curricular passando do 

regime seriado semestral para a disposição das disciplinas no regime de crédito. A matrícula 

para calouro segue determinação do Edital ENEM/Sisu, onde a primeira fase terá sua matrícula 

efetivada na Gerência de Registro Escolar (GRE). Vale destacar que a instituição possui dois 

períodos de ingresso, dessa forma, mesmo o aluno matriculado no início do ano, deve estar 

atento, pois dependendo de sua colocação, deverá ter o início das aulas determinado para o 

meio do ano, observando o calendário acadêmico. Dessa forma, o aluno deve atentar para a 

publicação das chamadas vinculadas ao site da UFMT. 

 Ao início do período de aulas o aluno deve dirigir-se à coordenação do seu curso para 

obter informações de seu número de matrícula, que será seu nome de usuário, e de sua senha 

para acesso ao sistema do aluno. Qualquer dúvida quanto à operacionalização do referido 
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sistema poderá ser sanada pelos técnicos capacitados da GRE. Após o primeiro semestre o 

aluno deverá confirmar através de rematrícula on-line, sua permanência na instituição para o 

próximo período. Essa rematrícula tem período previsto no calendário acadêmico da UFMT, 

sendo imprescindível sua observação para evitar jubilamento e demais consequências que 

recaem na inobservância deste item.  

O calendário acadêmico, aprovado pelo conselho de ensino, pesquisa e extensão 

“CONSEPE” e divulgado na página da UFMT, consta de informações imprescindíveis ao 

adequado planejamento acadêmico do aluno. Dentre estas informações, tem-se: início e 

término do período letivo; período de matrícula on-line, prazos para solicitação de adesão aos 

programas de assistência estudantil; prazos para lançamento/homologação dos horários e 

componentes curriculares, pelo coordenador de curso; início do período letivo especial; período 

para entrega do Relatório Parcial PIBIC/PIBITI/Ação Afirmativa/PIBIC Ensino Médio e VIC 

do período letivo; feriados; prazos para realização da avaliação da aprendizagem e lançamento 

de notas finais, entre outras. 

Ofertado em período integral, matutino e vespertino, o curso de Zootecnia é gerido pela 

Coordenação de curso e por seu respectivo colegiado de curso. Este último é o órgão planejador 

e executor das tarefas que lhe são peculiares, sendo também a instância deliberativa e 

consultiva sobre políticas acadêmicas para os fins de ensino, pesquisa e extensão, no seu âmbito 

e dentro do que estabelecer as normas. Na composição do colegiado de curso está prevista a 

representação discente equivalente a 1/5 na composição do órgão, conforme o que estabelece 

a Resolução Consepe nº 29/1994. Desta forma, sempre que cabível e necessário, o estudante 

deverá buscar informações acadêmicas e administrativas adicionais, junto à secretaria da 

coordenação, aos membros do colegiado de curso, ou ainda, junto ao coordenador de seu curso.  

O aluno também poderá dirimir seus questionamentos ao corpo docente da instituição, 

em especial ao de seu curso. Conforme previsto pela Resolução Consepe nº 158/2010, cada 

hora-aula ministrada em disciplinas deverá dispor o equivalente à uma hora-aula e meia para a 

realização de atividades de preparação de aulas, elaboração de material didático, avaliação de 

aprendizagem, atendimento de alunos e demais atividades didáticas pertinentes ao ensino.   
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1.3.3. Estágio Curricular Supervisionado 

O estágio curricular supervisionado, obrigatório e não obrigatório, objetiva 

proporcionar ao aluno a oportunidade de aplicar seus conhecimentos acadêmicos em situações 

da prática profissional clássica, possibilitando-lhe o exercício de atitudes em situações 

vivenciadas e a aquisição de uma visão crítica de sua área de atuação profissional, de modo a 

assegurar a consolidação e a articulação das competências estabelecidas em aula. Enquadram-

se neste tipo de atividade as experiências de convivência em ambiente de trabalho, o 

cumprimento de tarefas com prazos estabelecidos, o trabalho em ambiente hierarquizado e com 

componentes cooperativos ou corporativistas, etc. 

A avaliação da disciplina Estágio Supervisionado Obrigatório é feita a partir de 

conceitos e observações estabelecidos pelas fontes geradoras do estágio, em consonância com 

os parâmetros estabelecidos pela UFMT. Quando envolver entidade externa à UFMT, deve ser 

realizado num sistema de parceria institucional, mediante credenciamentos periódicos. As 

normas de estágio curricular supervisionado estão descritas no apêndice B. 

O estágio curricular não obrigatório integra a matriz do curso como componente 

curricular e sua carga horária pode ser contabilizada na matriz conforme regulamento do 

apêndice B. 

Ao professor que orientar alunos em estágio curricular supervisionado será atribuída 

carga horária de 2 horas semanais por aluno, obedecendo ao disposto na Resolução Consepe 

Nº 158 de 29 de novembro de 2010.  

 

1.3.4. Atividades complementares  

As atividades complementares têm por finalidade suplementar a formação integral do 

aluno. Estas proporcionam ao estudante a aquisição do saber e as habilidades necessárias à sua 

formação, tais como: atividades de iniciação à docência, à pesquisa ou à extensão; discussões 

temáticas; participação em eventos; seminários; vivência profissional complementar. As 

normas das Atividades Complementares estão descritas no apêndice C. 
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1.3.5. Relação com a pós-graduação 

O curso de Zootecnia na UFMT, Câmpus Universitário de Rondonópolis, incentiva os 

alunos a buscarem formação complementar em nível de pós-graduação por meio de estímulos 

à participação em projetos de pesquisa, no programa de iniciação científica e em eventos 

técnico-científicos. 

 

1.3.6. Iniciação à pesquisa científica e programas de extensão 

Em pesquisa, o comprometimento com o desenvolvimento regional e avanço da ciência 

direcionou a UFMT ao desenvolvimento político de três eixos de pesquisa: apoio à criação e 

consolidação de grupos de pesquisa na UFMT, apoio à formação de novos pesquisadores e 

articulação com o desenvolvimento regional.  

Os objetivos que norteiam a Política de Pesquisa para o curso são: 

 estimular o desenvolvimento do pensar criativo do aluno de iniciação científica; 

 despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de 

graduação, mediante suas participações em projetos de pesquisa, iniciando o jovem 

universitário no método científico; 

 conhecer e utilizar o método científico no processo ensino-aprendizagem; 

 incentivar a formação de recursos humanos; 

 proporcionar, ao aluno de iniciação científica, conhecimento prático e metodologias; 

 proporcionar conhecimentos específicos, pela participação em projetos de pesquisa 

desenvolvidos por pesquisadores qualificados; 

 estimular a produtividade científica na Instituição; 

 avaliar e acompanhar o desempenho do aluno de iniciação científica até sua graduação 

e possível ingresso na Pós-graduação; 

 incrementar a participação de docentes na atividade de pesquisa, sem perda da 

qualidade dos projetos; 

 aumentar a produtividade com qualidade em pesquisa; 

 consolidar a presença do curso de Zootecnia UFMT - CUR nos eventos principais da 

área de Zootecnia; 

 aumentar a produção discente; 
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 promover o intercâmbio entre pesquisadores nacionais e estrangeiros. 

A participação no Programa de Iniciação Científica será considerada como uma 

atividade de formação científico-pedagógica e aos alunos de maior destaque nos critérios de 

avaliação da seleção poderão ser concedidas bolsas de iniciação científica. O Programa de 

Bolsas de Iniciação Científica com parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Mato Grosso (FAPEMAT) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) foi implantado na UFMT desde 1991, disponibilizam atualmente três 

modalidades de bolsa:  

 Pibic – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica: programa que destina 

bolsa a estudantes vinculados a professores orientadores com projetos de pesquisa 

cadastrados na UFMT. Seu objetivo “despertar vocação científica e incentivar talentos 

potenciais entre estudantes de graduação universitária, mediante participação em 

projeto de pesquisa, orientados por pesquisador qualificado”; 

 Pibit – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação: semelhante ao Pibic, o programa destina bolsa a estudantes 

vinculados a professores orientadores com projetos de pesquisa cadastrados na UFMT 

na área tecnológica e que apresentem interação com empresas, órgãos públicos ou 

privados que atuem em áreas de desenvolvimento tecnológico, transferência de 

tecnologia, engenharia ou inovação; 

 Pibic Ação Afirmativa-UFMT: Semelhante ao Pibic, o programa destina bolsa a 

estudantes indígenas vinculados a professores orientadores com projetos de pesquisa 

cadastrados na UFMT. Seu objetivo é o incentivo à iniciação científica. 

A UFMT também possui o Programa Voluntariado de Iniciação Científica (VIC) que é 

um programa de estímulo à iniciação científica por alunos voluntários não contemplados com 

bolsa no Programa de Iniciação Científica. 

Sintonizada com o Plano Nacional de Extensão, a UFMT articula o processo educativo, 

cultural e científico ao ensino e à pesquisa tendo sempre como referência a sociedade, tanto 

local quanto estudantil em geral, Incluindo seus acadêmicos. 

“Os projetos de extensão ocorrem por diferentes modalidades: programas, projetos, 

cursos, eventos, prestação de serviços, publicações e produtos, assessorias e programas 
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especiais priorizando-se práticas que seguintes evidenciem a articulação com a sociedade e 

desse modo envolvem propostas de trabalho interdisciplinar resgatando dessa forma o papel 

estratégico da extensão no âmbito da UFMT. Os eixos temáticos prioritários são cultura, 

educação, meio ambiente, direitos humanos, saúde, tecnologia, comunicação e trabalho ...” 

(PDI 2013-2018). 

A política de extensão visa à ação continuada no meio, não sendo limitada a ações 

momentâneas, isoladas, características de programas assistencialistas. Dentre as diversas 

proposições destacamos: 

 fortalecimento da Extensão no contexto universitário; 

 formação de profissionais cidadãos; 

 interação universidade e comunidade; 

 integração Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 socialização do saber e difusão da cultura; 

 qualidade no serviço e excelência no atendimento. 

O Colegiado do Curso de Zootecnia atuará junto à UFMT no intuito de disponibilizar 

oportunidades aos acadêmicos ligadas ao desenvolvimento de trabalhos de extensão, buscando 

construir ações que contribuam com a sua formação bem como atendendo as demandas locais 

e regionais da agropecuária. Todas as ações extensionistas terão o intuito de estimular os 

acadêmicos da Zootecnia a desenvolver e participar de atividades que os aproxime da 

comunidade, disponibilizando informações, conhecimento e treinamento, propiciando 

interação entre discentes e público alvo.  

Em atendimento às exigências a Resolução Consepe nº 36, de 04 de abril de 2005 e do 

PNE – Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que estabelece em sua meta 12, item 12.7: 

“assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a 

graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, 

prioritariamente, para áreas de grande pertinência social”, este Curso de Zootecnia elaborou 

um plano estratégico para atendimento da Lei supracitada, onde o acadêmico cumprirá 377 

horas (10% da carga total do Curso) em atividades destinadas à extensão.  

O cumprimento das atividades de extensão prevê a realização da disciplina de Extensão 

Rural, com carga horária de 64 horas do componente curricular obrigatório, e dentro do rol das 
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disciplinas optativas a disciplina de Projetos em Extensão Rural, com carga horária 64 horas. 

A essa carga horária serão somadas 61 horas de atividades complementares (apêndice C). A 

complementação da carga horária restante será obtida através das disciplinas do Núcleo 

Profissionalizante, todas disciplinas desse Núcleo deverão destinar 12% de sua carga horária 

em atividades de extensão (totalizando 188 horas).  

Para operacionalização das ações extensionistas, o Curso de Zootecnia promoverá 

anualmente durante a Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial do Sul de Mato Grosso 

(Exposul) o projeto “Fazendinha da UFMT” promovido pelo Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas/Curso de Zootecnia, Câmpus Rondonópolis, com objetivo de divulgar para a 

sociedade urbana e rural o Curso de Zootecnia e proporcionar às crianças, jovens, adultos e 

pessoas com necessidades especiais, o contato e vivência com os animais de produção 

(bovinos, equinos, ovinos, caprinos, suínos, aves, peixes e outros). Na “Fazendinha da UFMT” 

serão realizadas palestras, exposição de trabalhos e animais, apresentação de vídeos, 

distribuição de boletins informativos, folders e banners, além de atividades recreativas e 

educativas para os alunos do ensino fundamental.  

Adicionalmente, haverá a realização da Semana Acadêmica de Zootecnia com o 

objetivo de divulgar o ensino no curso de Zootecnia e promover a atualização e integração dos 

estudantes, produtores e profissionais nas áreas de produção, reprodução, melhoramento 

genético em animais, sistemas integrados de produção agrícola e inovações na produção 

animal. A aproximação dos alunos com os técnicos de campo, professores, pesquisadores de 

outras instituições e produtores rurais facilitará a realização de estágios. Por fim estas 

atividades cumprirão um importante papel de transferência de tecnologia da universidade para 

a sociedade.  

Portanto as 377 horas de extensão serão cumpridas da seguinte forma: 188 horas 

referentes à 12% da carga horária das disciplinas do Núcleo Profissionalizante; 64 horas 

referentes à disciplina de Extensão Rural; 64 horas referentes à disciplina optativa Projetos de 

Extensão Rural; 61 horas de Atividades Complementares na área de extensão. Para 

cumprimento das 61 horas referentes às Atividades Complementares, o Curso de Zootecnia 

dispõem de uma gama de possibilidades, desde projetos de extensão até as atividades realizadas 

nos Núcleos de Estudos institucionalizados. 
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Os alunos do curso poderão assim estender à comunidade os benefícios da pesquisa e 

prestar serviços à comunidade em geral, obtendo uma nova visão no contexto 

ensino/aprendizado/extensão e retornando com um novo conhecimento para a sala de aula. 

 

1.3.7. Trabalho de curso 

A disciplina Trabalho de Curso será ofertada no 10º semestre, na qual o aluno 

desenvolverá e apresentará o TC centrado em determinada área teórico-prática ou de formação 

profissional do curso, como atividade de síntese e integração de conhecimento e consolidação 

das técnicas de pesquisa mesmo com temas de extensão e de ensino. O regulamento da 

disciplina Trabalho de Curso está descrito no apêndice D. 

 

1.3.8. Avaliação do ensino e da aprendizagem 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem apresenta três tipos de funções: 

diagnóstica (analítica), formativa (controladora) e somativa (classificatória). 

A avaliação diagnóstica é adequada para o início do período letivo, pois permite 

conhecer a realidade na qual o processo de ensino-aprendizagem vai acontecer. O professor 

tem como principal objetivo verificar o conhecimento prévio de cada aluno, tendo como 

finalidade constatar os pré-requisitos necessários de conhecimento ou habilidades 

imprescindíveis que os estudantes possuem para o preparo de uma nova etapa de aprendizagem. 

A avaliação diagnóstica pode ser realizada através de tarefas de sondagens, pré-testes, 

questionários, observações, tanto em relação aos calouros, por iniciativa do colegiado e 

coordenação de curso, quanto em relação aos discentes, em cada disciplina, por iniciativa do 

docente da disciplina. 

Quanto a avaliação formativa cabe a função de controlar, devendo ser realizada durante 

todo o período letivo, com o intuito de verificar se os estudantes estão alcançando os objetivos 

propostos anteriormente. Esta função da avaliação visa, basicamente, determinar se o aluno 

domina gradativamente e hierarquicamente cada etapa da aprendizagem, antes de avançar para 

outra etapa subsequente de ensino-aprendizagem. A avaliação formativa pode ser realizada 

através de pareceres escritos ou orais do professor sobre seminários, artigos, entre outros, 

desenvolvidos pelos discentes. Tal avaliação é importante para que  o professor encontre 
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estratégias que auxiliem os discentes a transporem suas dificuldades e, concomitantemente, 

contribui para que os discentes identifiquem suas fragilidades neste processo e trabalhem, 

conjuntamente ao docente, no sentido de supera-las. 

 Já a avaliação somativa tem como função básica a classificação dos alunos, 

sendo realizada ao final de cada unidade de ensino, classificando os estudantes de acordo com 

os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos. Por meio deste tipo de avaliação são 

fornecidos aos estudantes os chamados feedback que informa o nível de aprendizagem 

alcançado, se este for o objetivo central da avaliação formativa; e presta-se à comparação de 

resultados obtidos, visando também a atribuição de notas. Tal avaliação é de responsabilidade 

de cada docente responsável por sua disciplina. 

 Essas três funções da avaliação devem ser vinculadas, ou conjugadas, para se 

garantir a eficiência e eficácia do sistema de avaliação e assim tendo como resultado final a 

excelência do processo ensino-aprendizagem. Todavia, é importante lembrar que, é necessário 

em todos os casos levar em conta a realidade administrativa da instituição como, por exemplo, 

o número de alunos, objetivos, conhecimento técnico do professor, materiais, entre outros. 

O processo de avaliação da aprendizagem do curso de Zootecnia está regulamentado 

pela Resolução Consepe nº 27, de 01 de março de 1999 e decisão n° 

001/2015/ICAT/CUR/UFMT. 

 O discente será considerado aprovado quando na nota final obtiver média superior ou 

igual a 5,0 e com frequência mínima de 75%, conforme Resolução CONSEPE nº 27 de 01 de 

março de 1999. Nas disciplinas do Curso de Zootecnia o não comparecimento do discente na 

Prova Final acarretará a atribuição de nota zero na mesma, e reprovação por média do discente. 

 

 

1.3.9. As TICs no processo de ensino-aprendizagem 

A UFMT, por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação e da Coordenação de 

Engenharia de Software de Gestão Educacional e Administrativa, disponibiliza em sua Home 

Page o Sistema de Informação de Gestão Acadêmica. De fácil interface e com navegação 

simplificada, o software permite aos acadêmicos de graduação a visualização, em tempo 

integral, de suas informações acadêmicas e da utilização de serviços que vão desde a simples 
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atualização de suas informações pessoais até a impressão de documentos com autenticação 

eletrônica.  

O Sistema de Informação de Gestão Acadêmica está organizado em quatro janelas 

principais, sendo: a) alunos, b) cursos, c) horários, d) documentos autenticados. Na aba 

“Alunos” é possível: a.1) realizar a atualização de senha e de documentos pessoais; a.2) 

visualizar o fluxograma das disciplinas cursadas, a serem cursadas e das matriculadas, 

separadas por semestre e diferenciadas por cor; a.3) imprimir planilha com os horários das 

disciplinas matriculadas; a.4) imprimir o histórico escolar. Na aba “Cursos” é possível: b.1) 

visualizar a estrutura atualizada do curso com a disponibilidade por semestre das disciplinas 

obrigatórias e optativas; b.2) o catálogo de curso, com informações do nome do coordenador e 

dos membros do colegiado de curso, do histórico do curso, das portarias de autorização e de 

reconhecimento do curso, do corpo docente, perfil do profissional, ementário e descrição dos 

espaços físicos, entre outras de interesse do acadêmico; b.3) plano de ensino, com descrição 

atualizada das ementas, dos conteúdos programáticos, dos sistemas de avaliações e das 

referência bibliográficas de cada disciplina; b.4) avaliação de curso. Na aba “Horários” tem-

se: a oferta de disciplina por departamento ou curso, por semestre ou ano, com os respectivos 

horários, o que permite ao acadêmico ajustar os horários das disciplinas obrigatórias e 

optativas. Na aba “Documentos Autenticados” estão disponíveis para impressão com 

autenticação eletrônica: d.1) a planilha de horário, d.2) o histórico escolar e d.3) atestado de 

bolsista. A informatização do sistema com acesso pela rede de internet permite ao estudante de 

graduação maior autonomia na observância e gerenciamento de sua vida acadêmica. 

Inicialmente planejada com objetivo principal de agregar valor às estratégias de ensino-

aprendizagem de cursos à distância, as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), 

desenvolvidas para aplicação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), também 

passaram a ser vistas como uma importante ferramenta de apoio educacional em cursos de 

natureza presencial.  

Nesta perspectiva, a UFMT, que apresenta notório knowhow em educação à distância, 

passa a disponibilizar aos professores dos cursos presenciais AVAs como recursos 

educacionais que potencializam o compartilhamento de conteúdo, a execução e 

acompanhamento das atividades e a comunicação entre os sujeitos envolvidos. É importante 
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reconhecer que o alcance e a efetividade dos AVAs no processo de aprendizagem envolve mais 

do que ferramentas tecnológicas inovadoras ou conteúdos digitais bem desenvolvidos, mas da 

interatividade entre pessoas, entre pessoas e conteúdo, e entre pessoas e ferramentas.  

A operacionalidade e gerenciamento de disciplinas e cursos virtuais ofertados pela 

UFMT são realizados por meio da plataforma Moodle, que constitui num dos softwares mais 

populares e utilizados no país. Já utilizado em centenas de países, distribuído gratuitamente e 

de código aberto, o Moodle pode ser instalado em diversos ambientes, como: MS-Windows, 

Linux e Unix. A plataforma Moodle apresenta diversos recursos e ferramentas para criação e 

gestão de cursos, atores envolvidos no processo (administrador do sistema, professores, tutores, 

alunos), ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona, dispositivos de avaliação, entre 

outras. 

Dentre alguns modelos de atividades de sobre relevância no processo de construção de 

conhecimento dentro de AVAs e contemplados na plataforma Moodle, tem-se as possibilidade 

de aplicação dos recursos de Fórum, Chat, e as atividades referentes às Questões Discursivas e 

de Múltipla Escolha. Em relação aos aspectos ideológicos destes recursos e das respectivas 

aplicabilidades em AVAs descrevem-se suas principais características. Os Fóruns constituem 

em ferramentas de discussão e troca de ideias, que favorecem a construção coletiva do 

conhecimento e a integração dos alunos entre si, com tutores e professores.  Os Chats referem-

se a atividades de comunicação síncrona, viabilizadas por ferramentas de mensagens 

instantâneas, por meio das quais se há interação instantânea entre os membros de uma 

comunidade virtual. Neste recurso ressalta a importância do tutor ou professor atuarem como 

moderadores ao longo das discussões, ou seja, condutores do processo e não como agentes 

passivos de uma ação. Em AVAs, as questões discursivas podem ser estruturadas por meio de 

dois recursos distintos, atividades com respostas em pop-up e atividades de envio de texto, a 

depender dos objetivos a serem alcançados. 

O desenvolvimento das atividades colaborativas, consideradas de fundamental 

importância no processo de aprendizagem em AVAs, também é contemplado na plataforma 

Moodle. Neste caso, são duas as principais ferramentas: um editor de texto colaborativo – Wiki 

e uma ferramenta de avaliação colaborativa denominada de Workshop, ou laboratório de 

avaliação na versão em português do software. 
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A wiki, como um editor colaborativo de texto, permite ainda a inserção de imagens, 

links, animações e vídeos, bem como utilizar de recursos de formatação de textos.  Assim, todo 

participante desta atividade pode incluir, modificar ou excluir uma informação, sendo sua 

contribuição visualizada prontamente por todos os membros do grupo, o que incentiva a 

participação ativa no processo colaborativo. Basicamente uma atividade wiki inicia com a 

instrução do professor sobre o tema da atividade e com algumas configurações: criação do 

grupo e permissão de visualização ou não das atividades entres grupos. 

Já o Laboratório de Avaliação (workshop, na versão inglês do Moodle) permite o uso 

da metodologia de avaliação por pares, fazendo como que os estudantes avaliem os trabalhos 

uns dos outros. O exercício do método de avaliação por pares exige do aluno responsabilidade, 

visão crítica e reflexiva sobre o trabalho desenvolvido e a premissa de querer colaborar com o 

aprendizado do colega. O recurso Laboratório de Avaliação permite ao professor analisar as 

avaliações realizadas pelos alunos e ter acesso a um relatório com as notas de todos os alunos, 

entre outros. 

Previamente elaboradas e utilizadas no ensino à distância é perceptível a crescente 

participação das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) em cursos presenciais 

de diferentes instituições ensino. As TICs associadas aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVAs) constituem em mais uma ferramenta de apoio institucional a somar ao processo de 

ensino-aprendizagem. Independente dos recursos disponibilizados, a efetiva contribuição no 

âmbito do curso ou disciplinas passa pela compreensão, aceitação e comprometimento dos 

sujeitos envolvidos na ação. 

 

1.3.10. Apoio ao discente 

A UFMT por meio dos seus diversos setores de apoio procura ajudar o acadêmico em 

suas atividades internas e externas de maneira que ele possa cumprir, da melhor forma possível, 

a etapa de profissionalização superior. A Supervisão de Assistência Estudantil – SAE é o órgão 

responsável pela disponibilização de apoio socioeconômico a estudantes por meio das bolsas 

alimentação, permanência e moradia.   

Programas de Assistência Estudantil da UFMT: 
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Restaurante Universitário (RU):  atualmente, todos os campi da UFMT contam com RUs, 

que oferecem café da manhã, almoço e jantar a estudantes de graduação e de pós-graduação 

Stricto sensu (mestrado e doutorado). Para ter acesso ao RU é preciso apresentar documento 

que comprove sua condição de estudante. O cardápio é elaborado por nutricionista e do tipo 

popular (entrada, prato proteico, guarnição, acompanhamento e sobremesa). 

Bolsas e Auxílios - Conjunto de benefícios oferecido aos estudantes, prioritariamente 

de baixa renda, estimulando os à vivência acadêmica e à produção de conhecimento, 

auxiliando-os financeiramente em sua permanência na instituição, de forma a evitar a retenção 

e evasão. 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica - com parceria da Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT) e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) foi implantado na UFMT desde 1991, 

disponibiliza hoje três modalidades de bolsa:  

Pibic – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica: programa que destina 

bolsa a estudantes vinculados a professores orientadores com projetos de pesquisa cadastrados 

na UFMT.  

Pibit – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação: semelhante ao Pibic, o programa destina bolsa a estudantes 

vinculados a professores orientadores com projetos de pesquisa cadastrados na UFMT na área 

tecnológica e que apresentem interação com empresas, órgãos públicos ou privados que atuem 

em áreas de desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, engenharia ou 

inovação. 

Pibic Ação Afirmativa-UFMT - Semelhante ao Pibic, o programa destina bolsa a 

estudantes indígenas vinculados a professores orientadores com projetos de pesquisa 

cadastrados na UFMT. Seu objetivo é o incentivo à iniciação científica. 

Programa Voluntariado de Iniciação Científica (VIC) - que é um programa de 

estímulo à iniciação científica por alunos voluntários não contemplados com bolsa no 

Programa de Iniciação Científica. 
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Monitoria: é uma atividade acadêmica desenvolvida pelo aluno e orientada pelo 

professor, capaz de aprofundar conhecimentos teóricos e práticos de uma disciplina necessária 

à formação do futuro profissional. O Programa de Monitoria visa o fortalecimento do processo 

de ensino e aprendizagem, como também o compromisso do curso de graduação da 

Universidade com o educando. O programa destina bolsa aos alunos da graduação 

regularmente matriculados na UFMT, que já tenham cursado a disciplina pretendida, com bom 

aproveitamento.     

Tutoria: é a superação e equiparação de estudos nos conteúdos considerados da 

educação básica e que são necessários à compreensão dos fundamentos das disciplinas dos 

cursos de graduação, possibilitando ao aluno alcançar êxito na sua formação profissional. O 

programa destina bolsa aos estudantes que desenvolverão 20 horas semanais, distribuídas entre 

a orientação do professor e atividades didático-pedagógicas ligadas ao ensino do conteúdo a 

ser trabalhado na tutoria. 

Bolsas de Projetos de extensão: sintonizada com o Plano Nacional de Extensão, a 

UFMT articula o processo educativo, cultural e científico ao ensino e à pesquisa tendo sempre 

como referência a sociedade, tanto local quanto estudantil em geral, incluindo seus acadêmicos. 

O programa que destina bolsa a estudantes vinculados a professores orientadores com projetos 

de extensão cadastrados na UFMT. 

Moradia Estudantil: Estudantes de baixa renda dos campi de Cuiabá e Rondonópolis, 

cujas famílias residam fora do município-sede da Universidade. O que é: Programa destinado 

a oferecer moradia a estudantes. 

Auxílio Moradia: Estudantes de baixa renda cujas famílias residam fora do município-

sede da Universidade. Consiste no pagamento/transferência de recurso financeiro que deverá 

ser utilizado exclusivamente com moradia. Ao final de cada semestre letivo, o estudante deve 

apresentar os comprovantes de pagamento de aluguel junto à Coordenação de Bolsas e Auxílios 

/ Coordenação de Assistência Social/CAS para a renovação do benefício. 

Programa de Acolhimento Imediato (PAI) : Estudantes de graduação de baixa renda 

que residam fora do município-sede da Universidade. Consiste no acolhimento do estudante 

de baixa renda de outros municípios que necessita de moradia em caráter imediato e 
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emergencial. O prazo de permanência nesse programa não deve ultrapassar o prazo para a 

finalização da seleção de bolsistas do semestre vigente. 

Auxílio Alimentação : Estudantes de baixa renda. Auxílio destinado a apoiar a 

permanência dos estudantes de baixa renda na Universidade por meio de repasse mensal do 

valor correspondente ao almoço e ao jantar no Restaurante Universitário. 

Bolsa de Apoio à Inclusão : Estudantes da UFMT. Programa que destina bolsa a 

estudantes da UFMT que se propõem a auxiliar, individualmente ou em grupo, estudantes que 

necessitam de auxílio para melhorar o seu desempenho acadêmico. Considerando que se 

destina a atender demandas específicas, sua duração será o tempo em que houver a necessidade 

do apoio. 

Auxílio Permanência : Público-alvo: Estudantes de baixa renda. O que é: Programa 

de auxílio financeiro para estudantes de baixa renda para apoiar o seu desenvolvimento 

acadêmico, cultural e técnico-científico. 

Auxílio Evento Externo : O auxílio é destinado a apoiar os estudantes para a 

apresentação de seus trabalhos em eventos científicos no Brasil. O estudante é quem deve fazer 

a solicitação nas datas previstas no Calendário Acadêmico, apresentando a carta de aceite, 

histórico escolar, resumo do trabalho, aval da Coordenação de Ensino e o orçamento de uma 

passagem terrestre ida e volta à cidade do evento. 

  Através da Pró-reitora de Ensino de Graduação são oferecidos programas de tutoria, 

como forma de suprir deficiências do ensino médio, e monitoria visando o fortalecimento do 

aprendizado, melhorando o desempenho dos alunos e prática de iniciação à docência. Além 

destes, é oferecido o programa de mobilidade acadêmica, que proporciona vivência em outros 

campi da UFMT e em outras instituições de ensino no país e no exterior. Na mobilidade 

acadêmica nacional os estudantes poderão concorrer a bolsas como a do Programa de 

Mobilidade Acadêmica Nacional/ANDIFES/Santander e na mobilidade acadêmica 

internacional os estudantes poderão concorrer a bolsas como a do Programa ciência sem 

fronteiras. 

Além destas atividades, por intermédio da Coordenação de Curso, Centro Acadêmico 

e Coordenação de Articulação em Estudantes, a UFMT tem disponibilizado recurso financeiro 
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garantindo o acesso dos alunos aos principais eventos, em especial, ao Congresso Brasileiro de 

Zootecnia (Zootec) e à Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ). 
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II – CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO 

 

2.1. Corpo docente 

O Curso de Zootecnia conta com 18 professores efetivos, sendo os demais oriundos de outros cursos e/ou departamentos. A 

seguir estão listados todos os professores que são efetivos no quadro funcional do Curso de Zootecnia. 

 

2.1.1. Quadro descritivo 

 

 

Componente 

Curricular 

Área de 

formação 

requerida 

para 

ministrar o 

componente 

curricular 

Docente Responsável Titulação 

Regime 

de 

Trabalho 

Unidade 

acadêmica de 

origem 

1 

Suinocultura 

Extensão Rural 

Manejo de Resíduos 

na Produção Animal 

Projetos de Extensão 

Rural 

 

Zootecnia Alessandro Borges Amorim 

Graduação: Zootecnia - FTB - 2006 

Especialização: Produção de Suínos – 

UFLA - 2009 

Mestrado: Zootecnia - FCAV/UNESP - 

2009 

Doutorado: Zootecnia - FMVZ/UNESP – 

2012 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 
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Pós-doutorado: FMVZ/UNESP – 2013 

2 

Bovinocultura 

Leiteira e 

Bubalinocultura 

 

Nutrição e 

Alimentação de 

Ruminantes 

 

Zootecnia Alexandre Lima de Souza 

Graduação: Zootecnia - UFV - 1997 

Mestrado: Zootecnia - UFV 1999 

Doutorado: Zootecnia - UFV 2003 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 

3 

Ovinocultura 

Avaliação, 

Classificação e 

Tipificação de 

Carcaças 

Tecnologia de 

Produtos de Origem 

Animal 

Minhocultura 

Zootecnia André Gustavo Leão 

Graduação: Zootecnia - UNIMAR - 2001 

Mestrado: Zootecnia - UEM - 2005 

Doutorado: Zootecnia - FCAV/UNESP – 

2008 

Pós-doutorado: Zootecnia – UFBA – 

2013 

Pós-doutorado: Zootecnia – UFGD- 2014 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 

4 

Introdução à 

Zootecnia 

Reprodução Animal 

Extensão Rural 

Exterior e Julgamento 

dos Animais 

Domésticos 

 

Zootecnia Antônio Rodrigues da Silva 

Graduação: Zootecnia - UFRPE - 1997 

Mestrado: Genética e Melhoramento 

Animal - FCAV/UNESP - 2002 

Doutorado: Zootecnia - FCAV/UNESP – 

2005 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 
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5 

Avicultura 

Nutrição e 

Alimentação de Não-

Ruminantes 

Tópicos Especiais em 

Avicultura 

 

Zootecnia Andréa Luciana dos Santos 

Graduação: Zootecnia - FCAV/UNESP - 

2001 

Mestre: Zootecnia - FCAV/UNESP – 2004 

Doutor: Zootecnia - FZEA/USP - 2008 

Pós-doutorado: Universidad Politécnica 

de Madrid - 2013. 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 

6 

Forragicultura I 

 

Forragicultura II 

 

Agricultura 

 

Modelos de 

Integração 

Agricultura e 

Pecuária 

Técnicas 

Experimentais com 

Animais e 

Forrageiras 

 

Zootecnia/Agr

onomia 
Carlos Eduardo Avelino Cabral 

Graduação: Agronomia - UFMT - 2009 

Mestrado: Agricultura Tropical - UFMT - 

2011 

Doutorado: Agricultura Tropical - UFMT- 

2014 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 

7 

Genética 

Melhoramento 

Genético Animal II 

Introdução à Genética 

Molecular 

 

Zootecnia Annaiza Braga Bignardi Santana 

Graduação: Medicina Veterinária - UEL - 

2003 

Mestrado: Genética e Melhoramento 

Animal - FCAV/UNESP - 2006 

Doutorado: Genética e Melhoramento 

Animal - FCAV/UNESP - 2010 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 
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Pós-doutorado: Genética e Melhoramento 

Animal - FCAV/UNESP - 2011 

Pós-doutorado: Zootecnia - UFMT - 2012 

8 

Fisiologia Animal 

Fisiologia da 

Digestão 

Produção de Rações e 

Suplementos 

 

Zootecnia Carla Heloisa Avelino Cabral 

Graduação: Zootecnia - UFMT - 2006 

Mestrado: Agricultura Tropical - UFMT - 

2008 

Doutorado: Zootecnia - UFV - 2011 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 

9 

Criação de Animais 

Silvestres 

Bioclimatologia 

Animal 

Zootecnia Denise Rocha Ayres 

Graduação: Zootecnia - FCAV/UNESP - 

2006 

Mestrado: Genética e Melhoramento 

Animal - FCAV/UNESP - 2008 

Doutorado: Genética e Melhoramento 

Animal - FCAV/UNESP - 2012 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 

10 

Fertilidade do Solo 

Manejo e 

Conservação do Solo 

Fundamentos da 

Ciência do Solo 

Agronomia Edicarlos Damacena de Souza 

Graduação: Agronomia - UFG - 2004 

Mestrado: Agronomia - FEIS/UNESP - 

2006 

Doutorado: Ciência do Solo - UFRGS - 

2008 

Pós-doutorado: Ciência do Solo - UFG - 

2012 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 
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11 

Tecnologia de 

Produtos de Origem 

Animal 

Microbiologia Geral 

 

 

Zootecnia Evelise Andreatta Monzani Perna 

Graduação: Medicina Veterinária - UFSM 

- 1999 

Mestrado: Zootecnia - UFSM - 2002 

Doutorado: Zootecnia - FZEA/USP - 

2006 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 

12 

Bovinocultura de 

Corte 

Comportamento e 

Bem-Estar Animal 

Trabalho de Curso 

Avaliação do Bem-

Estar Animal 

Zootecnia Fernanda Macitelli Benez 

Graduação: Zootecnia - FCAV/UNESP - 

1999 

Mestrado: Zootecnia - FCAV/UNESP – 

2003 

Doutorado: Zootecnia - FCAV/UNESP - 

2015 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 

13 

Fundamentos de 

Nutrição Animal 

Equideocultura 

 

Zootecnia Guilherme Ribeiro Alves 

Graduação: Medicina Veterinária - UFF - 

1995 

Mestrado: Produção Animal - UENF - 

2000 

Doutorado: Produção Animal - UENF - 

2005 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 

14 

Melhoramento 

Genético Animal I 

Estatística 

Experimental 

 

Zootecnia Mário Luiz Santana Júnior 

Graduação: Zootecnia - UFV - 2007 

Mestrado: Zootecnia - UFV - 2009 

Doutorado: Zootecnia - FZEA/USP - 

2011 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 
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15 

Anatomia dos 

Animais 

Parasitologia Animal 

Higiene Animal 

 

Veterinária Angelo Polizel Neto 

Graduação: Medicina Veterinária - UFMT 

- 2005 

Mestrado: Zootecnia - FMVZ/UNESP - 

2007 

Doutorado: Zootecnia - FMVZ/UNESP - 

2011 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 

16 

Piscicultura 

Apicultura 

Tópicos Especiais em 

Aquicultura 

 

Zootecnia Rafael Venâncio de Araújo 

Graduação: Zootecnia - UFLA - 2004 

Mestrado: Zootecnia - UFLA - 2007  

Doutorado: Zootecnia - UFLA - 2011 

Pós-doutorado: Embrapa Tabuleiros 

Costeiros - 2011 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 

17 

Estatística Básica 

 

Ciência e 

Comunicação 

Técnico-científica 

em Zootecnia 

 

Tópicos em 

Melhoramento 

Genético de 

Bovinos 

Zootecnia Rodrigo Junqueira Pereira 

Graduação: Zootecnia - UFV - 2007 

Mestrado: Zootecnia - UFV - 2009 

Doutorado: Genética e Melhoramento 

Animal - FCAV/UNESP - 2012 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 

18 

Caprinocultura 

Administração Rural 

e Empreendedorismo 

Zootecnia Hellen Fernanda Barros Gomes 

Graduação: Zootecnia - 2004 - 

FMVZ/UNESP 

Mestrado: Zootecnia - 2008 - 

FMVZ/UNESP 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 
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Doutorado: Zootecnia - 2011 - 

FCAV/UNESP 

19 

Nutrição e 

Alimentação de Cães 

e Gatos 

Cunicultura 

Análise de Alimentos 

Matemática 

Fundamental 

Zootecnia 

Processo Nºs. 23108.168091/2016-

52 e 23108.327675/2017-57( vaga 

em tramitação – Professor a ser 

contratado) 

Graduação:  

Mestrado:  

Doutorado: 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 

20 

Motores e Máquinas 

Agrícolas 

Desenho Técnico 

Construções Rurais 

 

Zootecnia/ 

Engenharia 

Agrícola  e 

Ambiental / 

Engenharia 

Mecânica 

Encargos didáticos sem professor 

definido ( professor a ser contratado) 

Graduação:  

Mestrado:  

Doutorado: 

40/DE ICAT 

21 

Estágio 

Supervisionado 

Obrigatório 

Trabalho de Curso 

 

Zootecnia 

Encargos didáticos sem professor 

definido ( rotatividade entre os 

professores do Curso) 

Graduação:  

Mestrado:  

Doutorado: 

40/DE 
Curso de 

Zootecnia 

22 

Biologia Celular 

Anatomia vegetal 

Bioquímica 

 Professor vindo do ICEN 

Graduação:  

Mestrado:  

Doutorado: 

40/DE 
Departamento de 

Biologia 
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Fisiologia Vegetal 

Química Geral 

Zoologia 

Ecologia 

Entomologia 

Química Orgânica 

Embriologia e 

Histologia 

Regulação e 

Integração 

Metabólica 

23 

Cálculo I 

Física II 

Matrizes e Vetores 

 

 Professor vindo do ICEN 

Graduação:  

Mestrado:  

Doutorado: 

40/DE 
Departamento de 

Matemática 

24 
Libras 

 

 Professor vindo do ICHS 

Graduação:  

Mestrado:  

Doutorado: 

40/DE 
Departamento de 

Educação 

25 

Cultura Brasileira 

História da África 

História dos 

Direitos Humanos 

 Professor vindo do ICHS 

Graduação:  

Mestrado:  

Doutorado: 

40/DE 
Departamento de 

História 
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26 

Fundamentos da 

Economia 

Economia dos 

Recursos 

Ambientais e 

Naturais 

Economia do 

Agronegócio  

 Professor vindo do ICHS 

Graduação:  

Mestrado:  

Doutorado: 

40/DE 
Curso de 

Economia 

27 

Gestão do 

Agronegócio 

Empreendedorismo e 

Rede de Cooperação  

 Professor vindo do ICHS 

Graduação:  

Mestrado:  

Doutorado: 

40/DE 
Curso de 

Administração 

28 

Ambiência e 

Instalações Rurais 

Geomática I  

 Professor vindo do ICAT 

Graduação:  

Mestrado:  

Doutorado: 

40/DE 

Curso de 

Engenharia 

Agrícola e 

Ambiental 
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2.1.2. Plano de qualificação docente 

1- Metas 

O Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas tem como meta desenvolver ações de 

qualificação, vinculadas ao planejamento institucional, potencializando o desenvolvimento das 

competências, buscando a excelência na qualidade dos serviços prestados e o alcance das metas 

institucionais. Espera-se que até 2024 todos os docentes deste instituto tenham atingido a meta 

de estarem capacitados em nível de Doutorado e Pós-doutorado.  

 

2-Critérios  

2.1. O afastamento para qualificação Stricto sensu docente obedecerá o plano enviado à 

PROPG e PROEG, além de atas da Congregação de Curso que estabelecem a sequência dos 

docentes para afastamento, de acordo com a RESOLUÇÃO CONSEPE N° 142/2013. 

2.2. A prioridade para afastamento ocorrerá na ordem sequencial de acordo com os níveis de 

qualificação: mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

2.3. Para elaboração do planejamento de afastamento docente para Doutorado e Pós-Doutorado 

serão obedecidos os critérios: ano de posse na UFMT, para os docentes que não afastaram para 

qualificação na UFMT. 

2.4. Na existência de empate do critério constante no item 2.3, à nível de pós-doutorado, terá 

prioridade sequencialmente, os docentes que apresentarem: 

1- Maior tempo de qualificação. 

2- Vinculados à cursos de pós-graduação stricto sensu da UFMT. 

3- Maior idade. 

4- Acompanhamento de cônjuge, desde que os docentes sejam do quadro da UFMT. 

2.5. Os docentes afastados para o pós-doutoramento na UFMT irão automaticamente ocupar o 

último lugar na lista de docentes. 

2.6. O percentual máximo de docentes afastados de cada curso deverá ser limitado à 20% de 

docentes do quadro efetivo do curso.  

2.7. O docente que esteja ranqueado em primeiro lugar para afastamento de pós-doutorado, 

deverá apresentar à coordenação de curso e Direção do Instituto ofício de interesse até 30 de 
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junho do ano corrente. Caso não haja manifestação, será substituído pelo docente que houver 

interesse, ocupando este primeiro o lugar permutado.  

2.8. Caso o docente esteja impossibilitado no ano previsto, de acordo com este plano de 

capacitação, de afastamento por estar desempenhando atividades de administração, dispostas 

na RESOLUÇÃO CONSEPE n° 158/2010, art. 9, inciso I, o mesmo terá prioridade no 

afastamento imediatamente após a finalização do mandato do cargo. 

2.9. O docente que apresentar a documentação descrita no item 2.4, mas ficar impossibilitado 

do afastamento no ano programado conforme ordem estabelecida anteriormente, por falta de 

professor substituto ou adequação dentro do respectivo curso, permanecerá em primeiro lugar 

na lista. 

2.10. Caso o docente retorne antes da data prevista, poderá o docente subsequente antecipar 

seu afastamento. 

2.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Congregação do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

2.2. Corpo Técnico-administrativo 

 

O Curso de Zootecnia é atendido atualmente por uma técnica de laboratório, uma técnica administrativa com a função de 

secretária da Coordenação e dois técnicos em agropecuária. 

 

2.2.1. Quadro descritivo 

 

 
Área de atuação 

Área de formação 

requerida do técnico 
Técnico Responsável Titulação 

Regime de 

Trabalho 

Unidade de 

lotação 

1 Técnico Curso Técnico Lucimar Barros de Souza Técnico em análises clínicas  40h 
Curso de 

Zootecnia 

2 Assistente em Administração Ensino Médio Sandra de Oliveira Fernandes Graduação: Ciências Contábeis  40h 
Curso de 

Zootecnia 

3 Técnico em Agropecuária Ensino Médio Francisco Cidnei Gregório Graduação: Administração  40h 
Curso de 

Zootecnia 

4 Técnico em Agropecuária Ensino Médio Rafael Gonçalves Cuissi 
Graduação: Agronomia 

Mestrado: Ecologia Aplicada 
40h 

Curso de 

Zootecnia 

 

 

 

 



64 

 

 

2.2.2. Plano de capacitação 

1- Metas 

O Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas tem como meta desenvolver ações de 

qualificação, vinculadas ao planejamento institucional, potencializando o desenvolvimento das 

competências, buscando a excelência na qualidade dos serviços prestados e o alcance das metas 

institucionais. Espera-se que até 2032 todos os servidores técnicos administrativos deste 

instituto tenham atingido a meta de estarem capacitados em nível de Doutorado e Pós-

doutorado. 

 

2 - Critérios  

2.1. O afastamento para qualificação Stricto sensu docente obedecerá o plano enviado à 

PROAD, além de atas da Congregação  de Curso que estabelecem a sequência dos 

afastamentos, de acordo com a Resolução CONSEPE N° 04/2014.   

2.2. Para elaboração do planejamento de afastamento para Mestrado e Doutorado serão 

obedecidos os critérios:  

I. O servidor técnico-administrativo em Educação que ainda não tenha realizado qualificação 

no nível solicitado; 

II. A existência de pertinência entre o conhecimento a ser adquirido com o curso e as 

competências institucionais e atribuições legais do cargo;  

III. O servidor técnico-administrativo em Educação com mais tempo de serviço na UFMT; 

IV. O servidor técnico-administrativo que não tenha sofrido sanção administrativa nos últimos 

2 (dois) anos; 

V. Que seja obedecida a seguinte ordem de prioridade entre os cursos:  

a. Mestrado,  

b. Doutorado.  

VI. No caso de empate, terá prevalência o de maior idade.  

2.3. O percentual máximo de servidores afastados deverá ser limitado à 20%.  

 

2.4. Caso o servidor  retorne antes da data prevista, poderá o subsequente antecipar seu 

afastamento. 
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2.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Congregação do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas. 
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III - INFRAESTRUTURA 

 

3.1. Salas de aula e de apoio  

 

3.1.1. Salas de trabalho para professor em tempo integral 

O curso de Zootecnia possui sete salas de trabalho para professores em tempo integral. 

Estas são divididas por dois professores e cada uma é equipada com duas mesas, duas cadeiras, 

dois computadores e dois armários. 

 

3.1.2. Sala de coordenação de curso e serviços acadêmicos 

A sala de Coordenação de Curso junto com a secretaria do Curso de Zootecnia divide 

espaço com as demais coordenações e secretarias dos cursos pertencentes ao Instituto de 

Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT/UFMT). Desta maneira, tem-se uma sala com quatro 

divisões para atender as coordenações de curso da Zootecnia, Engenharia Agrícola e 

Ambiental, Engenharia Mecânica e Pós-Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental. 

 

3.1.3. Salas de aula 

O curso não possui bloco didático, entretanto divide o uso de 21 salas com os demais 

cursos da Instituição. 

 

3.1.4. Sala do centro acadêmico 

O curso de Zootecnia conta com uma sala destinada ao Centro Acadêmico equipada 

com 1 mesa e 8 cadeiras. 

 

3.1.5. Ambientes de convivência 

Não existe Ambiente de convivência pertencente a infraestrutura do curso Zootecnia. 

Entretanto, há um centro de convivência para os alunos da UFMT-CUR. 
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3.2. Biblioteca 

Para consolidar o ensino, a pesquisa e a extensão a Universidade Federal do Mato Grosso 

faz investimentos na disponibilidade e acessibilidade da informação nas suas bibliotecas, em 

destaque:    

- Biblioteca Central 

- Biblioteca Regional do Câmpus Universitário de Rondonópolis 

 

3.2.1. Biblioteca central 

 

A Biblioteca Central da Universidade Federal de Mato Grosso é um órgão suplementar, 

subordinado à Vice-reitoria. Está localizada em Cuiabá, ocupa uma área de 5.294 metros 

quadrados. Além da Diretoria e da Secretaria, compõe-se a Biblioteca Central de três 

Gerências: de Processamento Técnicos, de Serviços aos Leitores e de Documentação e 

Programas Especiais. A Gerência de Processos Técnicos tem como função principal a 

organização do acervo das Bibliotecas (Biblioteca Central e do Câmpus Universitário de 

Rondonópolis), embora possua individualidade e autonomia no tratamento das informações 

que manipula. Adota o sistema de CDU (Classificação Decimal Universal) na organização do 

acervo bibliográfico. Todo processamento técnico é realizado, portanto, na Biblioteca Central. 

A Gerência de Serviços aos Leitores caracteriza-se pelo atendimento aos usuários, feito através 

da orientação sobre o uso de catálogos, dos acervos e dos serviços e, ainda, pela execução de 

dois serviços básicos: de referência e de empréstimo domiciliar. A Gerência de Documentação 

e Programas Especiais encarrega-se do serviço de intercâmbio, organização, controle e 

atendimento das coleções especiais; dos serviços de comutação bibliográfica e programas de 

cooperação mantidos por convênios e acordos, tais como: BIREME, IBICT, EMBRAPA, etc. 

Os serviços e produtos oferecidos pela Biblioteca são: 

- consulta local a todos os usuários, independente de inscrição como usuário da biblioteca; 

- empréstimo entre biblioteca; 

- empréstimo de livros a todos os usuários inscritos; 

- serviço de referência: orientação aos usuários, levantamento bibliográfico para professores 

da UFMT; 
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- serviço de alerta, divulgando sumários de periódicos; 

- vídeo; 

- comutação bibliográfica; 

- fotocópias. 

A Biblioteca Central da UFMT possui os sistemas de catalogação, classificação, 

empréstimo e consulta ao acervo informatizado. 

 

Biblioteca Regional do Câmpus Universitário de Rondonópolis  

 

De acordo com o Estatuto e Regimento da Universidade Federal de Mato Grosso, o 

Câmpus Universitário de Rondonópolis tem uma biblioteca denominada Biblioteca Regional, 

subordinada à Biblioteca Central. A Biblioteca é responsável pela armazenagem e 

disseminação de todo material bibliográfico existente no Câmpus, independente de sua forma 

física. É de livre acesso às estantes, permitindo-se aos usuários inscritos o empréstimo local e 

domiciliar. Atualmente está sendo implementado um programa de informatização do seu 

acervo. No entanto, o acervo está organizado de forma tradicional, com fichas catalográficas 

em arquivos de aço. O setor de empréstimo funciona com sistema de fichas. O acesso à 

INTERNET por parte dos usuários encontra-se em fase de estudos, aguardando, também, 

orçamento para sua implantação. O acervo está assim constituído: 

- acervo geral: constituído de livros, dissertações, teses, monografias, folhetos. As obras são 

classificadas através da CDU empréstimo domiciliar e local; 

- acervo de referência: constituído por enciclopédias, dicionários, atlas, catálogos e 

bibliografias – empréstimo local; 

- acervo de multimeios: constituído de mapas, fitas e slides; 

- acervo de periódicos: constituído de periódicos nacionais. 

   

 

3.3. Laboratórios 

   

3.3.1. Laboratório de informática  
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Área construída de 100 m2 com computadores estrategicamente distribuídos para o 

atendimento aos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação deste Instituto. 

Equipamentos: 32 computadores com teclados, monitor e kit multimídia; 34 mesas para 

microcomputadores; 34 cadeiras; 01 computador servidor; 01 quadro branco; 02 armários. 

 

3.3.2. Laboratórios didáticos 

 

Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal 

Área de 140 m2, subdividido em 8 salas. As análises realizadas são: matéria seca, matéria 

mineral, nitrogênio total (método de Kjeldahl), frações nitrogenadas proteica e não-proteica, 

extrato etéreo, fibra bruta, fibra insolúvel em detergente neutro, fibra insolúvel em detergente 

ácido, nitrogênio insolúvel em detergente neutro, nitrogênio insolúvel em detergente ácido, 

lignina, preparo de solução mineral, energia bruta (bomba calorimétrica), avaliação de dióxido 

de titânio em amostras fecais, digestibilidade in vitro, testes de germinação de sementes nos 

B.O.D. Equipamentos: vidrarias diversas, 1 agitador magnético com aquecimento, 1 autoclave 

vertical, 5 balanças analítica, 5 balanças semi-analítica, 1 banho maria, 3 blocos digestores, 3 

capelas, 1 deionizador, 9 dessecadores, 1 destilador de água, 4 destiladores de nitrogênio, 1 

espectrofotômetro, 3 estufas de secagem, 3 estufas com renovação e circulação de ar, 2 

exaustores/ Neutralizadores (Scrubber), 1 extrator de óleos e graxas, 3 fornos mufla, 7 freezers 

horizontais, 1 incubadora para digestibilidade, 3 incubadoras tipo B.O.D com iluminação, 4 

medidores de pH, 2 moinhos de facas, 2 seladoras, 1 sistema de medição de produção de gás. 

 

Setor de Coturnicultura 

Área de 40 m2 com os equipamentos: 10 baterias de gaiolas com capacidade de alojar 1000 

animais; 1 geladeira; 2 balanças. 

 

Setor de Forragicultura 

Possui um campo agrostológico com mais de 30 espécies de interesse forrageiro (gramíneas 

e leguminosas) e áreas de pastagens. O setor tem um rebanho de ovinos e caprinos e as devidas 

infraestruturas e equipamentos: 4 balanças eletrônicas; 2 balanças eletrônicas para pesagem de 
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animal; 3 freezers; 1 geladeira; 2 misturadores em Y; 1 aparelhos Acuppar de interceptação de 

luz; 1 colhedora de forragem em linha e de capim plantado à lanço; 1 ensiladeira tipo bag; 3 

roçadeiras costais; 2 podadores movidos a gasolina; 1 trator Massey Ferguson 275; 1 trator 

New Holand TL 75E; 1 roçadora RC2 1500; 1 arado hidráulico modelo ATCR; 1 grade de 

arrasto Tatu Marchesan; 2 carretinhas de arrasto; 1 semeadora; 1 distribuidor de calcário; 1 

Picape Estrada; 1 caminhão com gaiola de carregar animais. 

 

Laboratório de Química e Bioquímica 

O laboratório de química e bioquímica possui um espaço físico Área: 9,81 x 6,62m = 64,94 

m2. Este é constituído por: 

01 bancada lateral medindo 5,30 x 0,81m revestida em azulejo, com armários embutidos, 

06 portas e gaveteiros com 08 gavetas, 02 cubas grandes e uma pia 

01 bancada lateral medindo 9,81 x 0,81m com armário embutido com 17 portas de fórmica, 

03 cubas pequenas. 

30 banquetas de madeira 

02 prateleiras laterais medindo 4,30 x 30cm de largura 

01 armário de aço 

01 geladeira 253 litros 

01 ducha de emergência 

03 bancadas medindo 3,80 x 1,00m com uma cuba grande e 02 bicos e 12 tomadas 

embutidas 

02 almoxarifados em forma de armário com prateleiras para guardar reagentes e produtos 

químicos com 3,82m de altura por 3,75m de comprimento 

 Este laboratório está sob a responsabilidade administrativa do Departamento de 

Biologia / Zootecnia. As disciplinas do Curso de Zootecnia que utilizam o laboratório de 

Química e Bioquímica são as seguintes: Química Geral e Orgânica, Bioquímica, Microbiologia 

Geral. Para ministrar as aulas práticas destas disciplinas o laboratório conta com equipamentos 

básicos e de caráter didático.  

Relação de Materiais do Laboratório de química e bioquímica: 

 04 peagâmetros de bancada 
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 01 autoclave vertical 

 01 câmara de fluxo laminar 

 02 destiladores  

 02 banhos-maria 

 02 centrífugas 

 02 estufas de secagem e esterilização 

 01 estufa de cultura  

 01 capela  

 01 aquecedor / refrigerador  

 01 espectrofotômetro digital  

 05 microscópicos estereoscópios binoculares 

 15 microscópios ópticos binoculares 

 01 Forno Mufla 

 01 Balança eletrônica  

 01 Balança eletrônica analítica 

 01 Bloco digestor  

 Este laboratório possui um técnico com formação superior em Farmácia e Bioquímica. 

As aulas são ministradas no período Matutino e Vespertino pelo curso de Zootecnia. 

  

Laboratório de Solos 

 O espaço físico do laboratório compreende uma área de 65 m2 que atende especialmente 

as disciplinas de Geologia (120 h) e Geomorfologia (120 h) do Curso de Geografia, disciplina 

de Elementos de Geologia e Paleontologia do Curso de Ciências Biológicas, e a disciplina de 

Ciências do Solo e Geologia (60 h) do curso de Zootecnia. Para atender os objetivos de cada 

disciplina este laboratório possui um acervo de minerais, rochas magmáticas, metamórficas e 

sedimentares. 

 O laboratório possui: 

 19 mesas de madeira aglomerada, revestidas em laminado de cerejeira, medindo 125 x 

75cm 
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 04 mesas de madeira revestidas em fórmica, com vidro, medindo 150 x 50cm (utilizadas 

para exposição rochas e minerais) 

 01 escrivaninha de madeira com seis (06) gavetas (150 x 60cm) 

 03 ventiladores de teto 

 08 estantes de aço abertas com seis prateleiras reguláveis medindo 198 x 43cm 

(utilizadas para acomodar as amostras de rochas e minerais) 

 03 cadeiras de madeira com encosto 

 01 aparelho de ar condicionado 30.000 BTUs Springer Mundial 

 01 aparelho de ar condicionado 12.500 BTUs Springer Mundial 

 Para atender os objetivos de cada disciplina este laboratório possui um acervo de 

minerais, rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. 

  

Laboratório de Biologia (Citologia) 

 Descrição do Espaço Físico 

 Área: 10m x 7m = 70m2 

 Paredes revestidas com azulejo até 1,5m de altura a partir do piso. Possui uma bancada 

de alvenaria revestida de azulejo com 85cm de altura e 60cm de largura junto à parede 

ocupando duas laterais do laboratório, uma com 10m e outra com 7m de comprimento, 

contendo duas pias de aço. A parte inferior foi transformada em armários com portas de 

madeira revestida com fórmica. Possui também 03 bancadas de madeira revestida com fórmica 

na parte superior e tomadas para microscópios e outros equipamentos de aula prática. Possui 

um armário fixo de madeira revestido com fórmica medindo 2,90 x 2m com capacidade para 

guardar 36 microscópios estereoscópio. Entre as bancadas laterais existe um gaveteiro com 24 

gavetas utilizadas para vidrarias. Sobre a banca da lateral e na parede maior encontra se uma 

prateleira tripla de 3,5m x 0,3m de madeira revestida de fórmica para acondicionar 

equipamentos e outros materiais. 

 Equipamentos 

 Ossos de animais para aula de anatomia 

 01 microscópio completo (Druchey Company) 

 15 microscópios estereoscópio (Olympus Micronal) 
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 45 microscópios ópticos binoculares (PZO Studar) 

 Móveis: 

 02 armários pequenos 

 06 prateleiras de aço 

 01 geladeira de 350 I 

 01 reservatório fechado em aço para peças anatômicas 

  

Laboratório de Biologia (Botânica) 

 Espaço Físico 

 Área: 7,30 x 6,0=43,8 m2 

 Equipamentos: 

 01 mufla (marca Piromatic 1200 oC) 

 02 estufas de madeira para secagem de vegetais (com lâmpadas) 

 10 microscópios estereoscópios binoculares 

 10 microscópios ópticos binoculares 

 02 máquinas datilográficas 

 01 ventilador 

 56 placas de Petri 

 74 tubos de ensaio 

 09 provetas graduadas 

 02 Beckers 

     03 grades para tubo de ensaio 

 01 pinça 

 01 panela 

 01 balde 

106 vidros com exemplares de vegetais 

 01 banqueta 

 01 aparelho de ar condicionado de 18.000 BTUs 

 Móveis: 
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 02 bancadas de concreto medindo 4m de comprimento por 45cm de largura com uma 

cuba média 

 02 bancadas de madeira medindo 4m de comprimento por 30cm de largura com 11 

tomadas 

 02 armários de aço 

 01 arquivo de aço com 04 gavetas 

 06 estantes de aço 

 03 mesas (tipo escrivaninha) 

 01 armário de fórmica tamanho médio 

 14 cadeiras  

 Este laboratório pode ser utilizado, sempre que necessário, pelo curso de Zootecnia no 

período Matutino e Vespertino. 

   

Laboratório de Biologia (Cordados)  

 Espaço Físico: 

 Área livre: 10,0 x 10,0= 100m2 

 Móveis:  

 01 bancada lateral medindo 10 m de comprimento com pia 

 01 bancada lateral com 4,80m de comprimento com pia 

 01 bancada de madeira com 4,70 comprimento por 61cm de largura com fiação e 

tomadas 

 30 banquetas de madeira 

 01 armário de aço 

 01 geladeira duplex 440 litros 

 04 mesas médias 

 20 cadeiras 

 01 retroprojetor 

 Equipamentos: 

 08 redes entomológicas 

 01 mufla (marca Piromatic 1200 oC) 
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 01 aquecedor/refrigerador (Ética modelo 521 3) 

 15 microscópios estereoscópios binoculares 

 10 microscópios ópticos binoculares 

 01 fogão 04 bocas 

 Tesouras cirúrgicas, pinças de metal, alfinetes entomológicos 

 100 lâminas histologia 

 Museu de Cordados 

 Mostruários: 

 Répteis: quelônios, lacertílios e ofídios 

 Peixes: diversas espécies 

 Anfíbio: anuro e giminofiona 

     Mamífero: exemplares com aberrações cromossômicas (02 und) 

 Conservação de pequenos animais em vidrarias 

 Exemplares Quantidade 

 Peixes ósseos 22 

 Mamíferos 22 

 Artrópodes 01 

 Répteis 17 

 Peixes cartilaginosos 05 

 Material 

 Máquina de datilografia 01 

 Prateleiras   05 

 Armário 02 portas  02 

 Armário de gaveta  01 

 Caixa entomologia  37 

 Mostruários ósseos: 

 Tubarão: 02 arcadas 

 Veado: 01 exemplar 

 Cavalo: cabeça 

 Iguana: 01 exemplar 
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Laboratório de Agrometeorologia / Estação Climatológica 

 Espaço físico: o Câmpus Universitário de Rondonópolis / Departamento de Geografia 

possui duas estações climatológicas, sendo uma convencional e outra automatizada. 

 Estação Convencional 

 A Estação Climatológica Principal está instalada desde o ano de 1992 no Câmpus 

Universitário de Rondonópolis, é fruto de um convênio firmado entre a Universidade Federal 

de Mato Grosso (UFMT), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Federação Mato-

grossense da Agricultura (FAMATO) e o Sindicato Rural de Rondonópolis.  

 A leitura dos aparelhos nela instalados (ver quadro abaixo) e a observação sensível da 

visibilidade, nebulosidade e outros fenômenos meteorológicos é realizada nos horários padrão 

(08:00, 14:00 e 20:00) definidos pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). 

 Dados Operacionais 

 Área de Conhecimento: Climatologia 

 Capacidade (No. de Alunos): 20 alunos. 

 Turno de Funcionamento (M, V, N): noturno. 

 A Estação registra ainda, informações sobre: 

 Temperatura do solo nas profundidades de: 2,5; 10; 20 e 40 cm. 

 Registro contínuo da temperatura e umidade relativa do ar 

 Registro de rajadas máximas do vento 

 Equipamentos: 

Especificação                                                                                    Quantidade 

Termômetro de máxima                                                 01 

Termômetro de mínima                            01 

Termômetro de bulbo seco           01 

Termômetro de bulbo úmido              01 

Barômetro físico manual                       01 

Anemógrafo digital                   01 

Anemômetro                          01 

Pluviógrafo                           01 
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Pluviômetro                         01 

Proveta milimetrada                      01 

Evaporimetro                              01 

Termômetros de solo (2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm)                04 

Suporte para termômetro                        01 

Pluviômetros avulsos para trabalho de campo                  15 

Provetas (100 ml)                                06 

Barômetros termohigrógafos eletrônicos            02 

Termohigrógrafo Discógrafo                                            01 

Altímetro                                          02 

Psicrômetro                           15 

Estação Automatizada                                                                                         01 

No ano de 2003 o Departamento de Geografia ganhou uma estação automatizada do 

INMET para registro de dados climatológicas em intervalos de 1 minuto e médias programadas 

para cada 1 hora, a qual é equipada com os seguintes sensores: 

Chuva, 

Temperatura do Ar; 

Temperatura do solo (em 3 profundidades); 

Radiação; 

Vento (velocidade e direção); 

Umidade relativa do ar; 

Umidade do ponto de orvalho; 

Pressão atmosférica. 

Além destas estações climatológicas o Câmpus possui ainda um Laboratório de 

climatologia para atividades didáticas e de pesquisa, o qual também beneficia o curso de 

Zootecnia. 

Serviços 

As estações meteorológicas funcionam 24 h. Podem atender aos estudantes do curso de 

Zootecnia no período matutino e vespertino. 
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Laboratório de Solos e Produção Vegetal 

 

Área de 100,0 m2 com os seguintes equipamentos: 02 balanças; 01 autoclave; 03 

estufas;  01 moinho ; 01 sala de amostras ; 01 sala de professores;  01 extrator de óleo e graxa 

; 01 bloco digestor 01;  medidor de dossel de plantas; 01 absorção atômica;  04 peagâmetros; 

04 condutivimetros; 01 agitador de tubos tipo vortex; 01 agitador magnético com aquecimento 

digital; 01  medidor de pH de bancada microprocessado; 01  capela exaustão gases; 02 blocos 

alumínio fundido em caixa aço inox com oito, controle temperatura; 01 coluna deionizador de 

água; 02  agitador magnético; 02  espectrofotômetros, tipo digital, 100/200 v, faixa medição 

300 a 1000nm, características adicionais transmitância/absorbância, lâmpada halogênio; 02 

destilador de nitrogênio; 01 banho termostático banho Maria; 02agitador magnético; 04 BODs; 

01 microscópio biológico com monitor integrado; 01 aparelho purificador de água ,tipo osmose 

reserva; 01 irga; 01 porômetro 

  

Laboratório de Química Analítica 

Área de 100 m2, tendo sido utilizado para as aulas e estudos relacionados à Química 

Analítica Aplicada além de Microbiologia Geral e Ambiental. Conta com os seguintes 

equipamentos: 01 mufla; 02 peagâmetros; 02 agitadores magnéticos; 01 capela exaustora; 

vidrarias diversas.          

   

Laboratório de Máquinas Agrícolas 

Equipamentos disponíveis: 01 trator MF 292; 01 semeadora; adubadora; 01 subsolador; 01 

grade niveladora; 01 carreta tanque; 01 perfurador de solo; 01 pá carregadeira traseira; 01 

pulverizador de barras; 01 trilhadora de parcela; 01 trilhadora de plantas. 

  

Casas de Vegetação 

Três casas de vegetação climatizadas com área total de 841 m2, em estrutura metálica e 

recoberta com filme plástico, piso de concreto e mureta de 35 cm de altura. Estas casas estão 

munidas de: sistema de ventilação/ exaustão (FAN), sistema automático de resfriamento e 

umidificação (PAD), sistema de sombreamento móvel interno manual em uma das casas de 
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vegetação, antecâmara, sistema automático de nebulização “fogger”, sistema automático de 

irrigação por micro aspersão em uma das casas de vegetação. 

 

Instalações para Desenho Técnico 

Espaço físico  

O ICAT possui sala com 20 mesas para as aulas práticas da disciplina Desenho Técnico do 

Curso de Zootecnia e Engenharias. 

Área: 7,40 x 9,80 m 

Equipamentos 

01 Planímetro kp 27 KOISER Série 31138 

13 Estereoscópio de bolso marca SION 

01 Estereoscópio de espelho karl zeiss 

03 Curvímetro escala métrica 1P/100 marca ASI mod. 122 DRBY 

20 Pranchetas para desenho com luminária de haste flexível fluorescente RASOR 

02 Mesas de madeira revestidas em fórmica MILAN 

01 Mesa de luz de vidro translúcido 

02 Mapotecas com 5 gavetas em aço SECURIT 

01 Pantógrafo de mesa Ref. 3700 - M Trident 

01 Bússola 

Serviços 

Este laboratório funciona nos períodos Matutino, Vespertino e Noturno. 

  

Laboratório de Construções Rurais 

Laboratório com 46,32 m2, nos quais encontram-se os seguintes equipamentos: 10 

aparelhos que medem e armazenam dados de canais externos, programáveis para utilização de 

sensores diversos, memória para no mínimo 52000 medições; 01 aparelho termovisor de 

medição de temperatura de material sólido; aparelho de captura de imagem térmica de no 

mínimo 120 x 120 px; 05 aparelhos utilizados para medir e armazenar dados referentes a 

energia (monofásico e trifásico); 05 medidores de corrente nominal de entrada; 02 medidores 

de velocidades; 05 medidores de temperatura; 01  medidor de Stress térmico;  10 medidores de 
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umidade; 02 medidores de umidade de madeira com display digital; 01 betoneira; 01 máquina 

universal de ensaios; 01 Slump test. 

 

3.4. Infraestrutura existente e demandada 

As demandas por contratações de técnicos e, ainda, por melhorias em infraestrutura tem a 

finalidade de prezar sempre pelo alto nível do curso de graduação em Zootecnia da 

UFMT/CUR. Entretanto, cabe ressaltar que, o não atendimento imediato ou a médio prazo 

de tais solicitações não inviabilizam a implementação deste novo PPC do curso de 

Zootecnia proposto. 

 

3.4.1. Infraestrutura física existente e recursos humanos existentes 

 

Infraestrutra Existente 

Localizacão Descricão Quantitativo 

 Salas de Trabalho para 

Professores em Tempo 

Integral 

Ausente 

Instituto de Ciências 

Agrárias e Tecnológicas 

(ICAT) 

Sala de Coordenação de 

Curso e Serviços 

Acadêmicos 

1 

ICAT e Bloco da Prefeitura Sala de Professores Ausente 

Bloco Central/ ICAT/ 

Psicologia e Enfermagem 

Sala de Aula O curso não possui bloco 

didático, entretanto divide o 

uso de 21 salas com os 

demais cursos da Instituição. 

Bloco da Prefeitura Sala do Centro Acadêmico 1 

 Outras Salas Ausente 

 Ambiente de convivência 1 

ICAT Salas de Trabalho para 

Professores em Tempo 

Integral 

7 

ICAT Laboratório de Bromatologia 

e Nutrição Animal 

1 

ICAT Laboratório de Genética 

Molecular 

1 
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Recursos Humanos Existentes 

Cargo Nível de classificação Quantitativo 

Professor Adjunto A1 2 

Professor Adjunto I 4 

Professor Adjunto II 5 

Professor Adjunto III 1 

Professor Adjunto IV  

Professor Associado I 2 

Professor Associado II  

Professor Associado III 2 

Técnico de Laboratório Nível D 1 
Assistente em Administração Nível D 1 

Técnico em Agropecuária Nível D 2 

 

3.4.2. Recursos humanos existentes e demanda 

O curso de Zootecnia dispõe de 18 professores efetivos (Quadro 1) e 2 técnico administrativos 

em educação (Quadro 2), sendo 1 Assistente em Administração (alocado na secretaria da 

Coordenação de Curso de Graduação) e 1 Técnico de Laboratório (alocado no Laboratório de 

Bromatologia e Nutrição Animal) e 2 Técnicos em Agropecuária. Sendo necessário a 

demanda de 1 (uma) vaga para a área de nutrição de não ruminantes para atender as seguintes 

disciplinas: Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos, Cunicultura, Análises de Alimentos e 

Matemática Fundamental. Ressalta-se que essa vaga está em tramitação relacionada aos 

seguintes processos: Nº. 23108.168091/2016-52  e Nº. 23108.327675/2017-57.  

 

 

Quadro 1 – Relação dos professores do Curso de Graduação em Zootecnia. 

Professor SIAPE Titulação 

Alessandro Borges Amorim 2061800 Doutor 

Alexandre Lima de Souza 1466579 Doutor 

André Gustavo Leão 2087151 Doutor 

Andrea Luciana dos Santos 1645897 Doutor 

Annaiza Braga Bignardi Santana 1953401 Doutor 

Antônio Rodrigues da Silva 1354864 Doutor 
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Angelo Polizel Neto 1721802 Doutor 

Carla Heloisa Avelino Cabral 3544914 Doutor 

Carlos Eduardo Avelino Cabral 3865230 Doutor 

Denise Rocha Ayres 2033950 Doutor 

Edicarlos Damacena de Souza 1961561 Doutor 

Evelise Andreatta Monzani Perna 2005862 Doutor 

Fernanda Macitelli Benez  2483263 Doutor 

Guilherme Ribeiro Alves 2569147 Doutor 

Hellen Fernanda Barros Gomes 1718400 Doutor 

Mário Luiz Santana Júnior 1850594 Doutor 

Rafael Venâncio de Araújo  2210085 Doutor 

Rodrigo Junqueira Pereira 1996018 Doutor 

Vaga ( Professor a ser contratado) 

 Processo Nºs. 23108.168091/2016-

52 e 23108.327675/2017-57( vaga 

em tramitação) 

Doutor 

 

Quadro 2 – Relação dos técnicos-administrativos do Curso de Graduação em Zootecnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico Administrativo SIAPE Nível de Classificação 

Lucimar Barros de Souza 1803299 Nível D 

Sandra de Oliveira Fernandes 2164732 Nível D 

Francisco Cidnei Gregório 2326194 Nível D 

Rafael Gonçalves Cuissi 1218452 Nível D 
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De acordo com a infraestrutura demandada são necessárias as contratações de 21 técnicos 

administrativos em educação (Quadro 3). 

Quadro 3 – Demanda futura de técnicos administrativos em educação. 

 

Local 

Descrição de recursos humanos 

Quant. Cargo 
Nível de 

classificação 

Descrição da 

função 

Laboratório 

de Anatomia 

Animal 

01 Técnico de 

Laboratório/ 

Anatomia Animal 

Classe D Preparo de 

equipamentos, 

vidrarias, 

reagentes, 

produtos e peças 

anatômicas para 

aulas práticas e 

auxílio aos 

professores 

durante as 

mesmas. 

Encaminhar 

solicitação de 

material de 

consumo para o 

laboratório, com 

o conhecimento 

do coordenador. 

Manter a 

organização do 

laboratório sob 

sua 

responsabilidade. 

Identificar, 
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manusear, 

realizar as 

técnicas de 

conservação das 

partes 

anatômicas dos 

animais. 

Laboratório 

de Fisiologia 

Animal 

01 Técnico de 

Laboratório/ Análises 

Clínicas* 

Classe D Preparo de 

equipamentos, 

vidrarias, 

reagentes e 

produtos para 

aulas práticas e 

auxílio aos 

professores 

durante as 

mesmas. 

Encaminhar 

solicitação de 

material de 

consumo para o 

laboratório, com 

o conhecimento 

do coordenador. 

Manter a 

organização do 

laboratório sob 

sua 

responsabilidade. 

Proceder a coleta 
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de material, 

empregando os 

meios e 

instrumentos 

recomendados, 

para possibilitar 

análises 

requeridas; 

registro em 

formulários 

padronizados e 

arquivo de 

resultado de 

análises. 

Laboratório 

de 

Reprodução 

Animal 

01 Técnico de 

Laboratório/Reproduç

ão Animal 

Classe D Preparo de 

equipamentos, 

vidrarias, 

reagentes, 

produtos e peças 

anatômicas para 

aulas práticas e 

auxílio aos 

professores 

durante as 

mesmas. 

Encaminhar 

solicitação de 

material de 

consumo para o 

laboratório, com 
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o conhecimento 

do coordenador. 

Manter a 

organização do 

laboratório sob 

sua 

responsabilidade. 

Laboratório 

de 

Tecnologia 

de Produtos 

de Origem 

Animal 

01 Técnico de 

Laboratório/ Análise 

de Alimentos 

Classe D Preparo de 

equipamentos, 

vidrarias, 

reagentes e 

produtos para 

aulas práticas. 

Realizar análises 

físico, química e 

microbiológica 

de produtos de 

origem animal. 

Encaminhar 

solicitação de 

material de 

consumo para o 

laboratório, com 

o conhecimento 

do coordenador. 

Manter a 

organização do 

laboratório sob 

sua 

responsabilidade. 
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Laboratório 

de Genética e 

Biotecnologi

a 

01 Técnico de 

Laboratório/ Genética 

e biologia molecular 

Classe D Preparo de 

equipamentos, 

vidrarias, 

reagentes e 

produtos para 

aulas práticas e 

auxílio aos 

professores 

durante as 

mesmas. 

Encaminhar 

solicitação de 

material de 

consumo para o 

laboratório, com 

o conhecimento 

do coordenador. 

Manter a 

organização do 

laboratório sob 

sua 

responsabilidade. 

Proceder a coleta 

de material, 

empregando os 

meios e 

instrumentos 

recomendados, 

para possibilitar 

análises 
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requeridas; 

registro em 

formulários 

padronizados e 

arquivo de 

resultado de 

análises. 

Todos os 

laboratórios 

01 Químico Classe E Coordenar a 

aquisição de 

reagentes e 

vidrarias, preparo 

de soluções e 

manutenção de 

equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

Fazenda 

01 Zootecnista Classe E Gerenciar as 

atividades de 

todos os setores 

na fazenda, 

elaborar a 

escrituração 

zootécnica, 

acompanhar o 

desempenho dos 

animais e zelar 

pelo atendimento 

das metas. 

Contribuir para o 

bem-estar 

animal; atuar na 

produção e no 
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controle de 

qualidade de 

produtos; 

fomentar 

produção animal; 

elaborar laudos e 

pareceres dos 

sistemas de 

produção; 

assessorar na 

elaboração de 

legislação de uso 

de área, animais 

e equipamentos. 

Assessorar nas 

atividades de 

ensino, pesquisa 

e extensão. 

Organizar a 

demanda de 

funcionários, 

manutenção de 

maquinários, 

aquisição de 

material de 

consumo. 

14 Auxiliar em 

Agropecuária 

Classe C Manejo 

alimentar, 

reprodutivo e 

sanitário dos 
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animais. Realizar 

as atividades 

diárias de 

cuidados com os 

animais de 

produção e coleta 

e manuseio dos 

produtos. 

*Possibilidade de remanejamento do técnico de laboratório do Laboratório de Bromatologia e 

Nutrição Animal e contratação de técnico de laboratório com especificidade em análise de 

alimentos. 

 

3.4.3. Demanda de infraestrutura física  

 O Curso de Graduação em Zootecnia foi criado no ano de 2002 no Departamento de 

Biologia no Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Desta forma, são 13 anos de funcionamento 

e até o presente momento não há estrutura adequada para as atividades didático-pedagógicas. 

Desde sua criação, o curso tem suas aulas ministradas em salas pulverizadas pelo Câmpus, 

muitas das quais com estrutura inadequada para aulas, sem local apropriado para projeção, 

quadros negros de baixa qualidade, iluminação precária, tomadas elétricas insuficientes e sem 

padronização. 

No processo de reconhecimento do curso ocorreram vários apontamentos a respeito de 

deficiência na estrutura de laboratórios e setores para aulas práticas. A coordenação de curso 

com auxílio dos docentes elaboraram os projetos relacionados abaixo. 

Quadro 1 – Relação dos processos com projetos arquitetônicos e memorial descritivo de 

laboratórios didáticos para o Curso de Graduação em Zootecnia. 

Setor Número do processo 

Fábrica de Rações 23108.036662/12-0 

Galpão de Aves 23108.304229/12-9 

Laboratório de Anatomia Animal 23108.311241/15-73 

Laboratório de Fisiologia Animal 23108.305777/14-6 
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Laboratório de Reprodução Animal 23108.305777/14-6 

Laboratório de Tecnologia e Produtos de Origem Animal  23108.305777/14-6 

Galpão de Caprinos 23108.306268/13-0 

Coordenação do Curso de Zootecnia 23108.302347/14-2 

Salas de Aula 23108.302347/14-2 

Salas de Professores 23108.302347/14-2 

 

O curso de Zootecnia possui como característica a essencialidade de atividades práticas 

do processo de produção das diversas espécies animais elencadas na matriz curricular. Desde 

a criação do curso no Câmpus de Rondonópolis destacou-se a necessidade da aquisição de uma 

fazenda experimental com área mínima de 150 hectares para a construção dos setores de 

produção animal.  

O objetivo com o completo funcionamento da fazenda experimental é que os setores se 

tornem produtivos e a renda com a comercialização dos produtos seja utilizada para a 

manutenção dos mesmos. 

 

Quadro 2 – Demanda de infraestrutura para a fazenda experimental e Câmpus Universitário de 

Rondonópolis. 

Setor Área Descrição simplificada 

Abatedouro 1 ha Abatedouro multiuso para bovinos, ovinos, 

caprinos e aves. Banheiro (masculino e 

feminino). 

Bovinocultura de corte 50 ha Divisão de piquetes para produção a pasto em 

sistema de lotação contínua e rotacionada, 10 

currais de confinamento com capacidade para 

30 animais cada um, área coberta de 

confinamento para 125 animais (40 ha); 

produção de volumoso conservado com o 

plantio de milho, sorgo, capineiras 

(aproximadamente 10 ha); salas de aula, 
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banheiros, curral, galpão de máquinas, galpão 

para armazenamento de adubo, fábrica de 

ração. Banheiro (masculino e feminino). 

Bovinocultura leiteira 30 ha 12 unidades de manejo para uso em sistema de 

lotação rotacionada com vacas (12 ha); 08 

piquetes para uso com lotação contínua com 

novilhas (6 ha); 02 piquetes para uso com 

bezerros (0,5 ha); 01 bezerreiro com 20 baias 

individuais; 01 bezerreiro com 02 baias para 

uso coletivo; plantio de cana-de-açúcar (1,5 

ha); plantio de milho para silagem (1,5 ha); 04 

currais para fornecimento de alimentação 

suplementar; sala de ordenha em esquema 

espinha de peixe (4 x 4), com um curral de 

espera, uma sala para tanque de resfriamento 

do leite, uma sala para instalação dos 

equipamentos de ordenha, uma sala para 

farmácia, uma sala para escritório; 01 curral 

para manejo dos animais com capacidade de 

separação de quatro lotes; 01 galpão para 

armazenamento de alimentação suplementar e 

instalação de misturador de ração e picadeira; 

área para esterqueira de sólidos e para 

recebimento de água de lavagem e dejetos 

líquidos oriundos da sala de ordenha e curral de 

espera. Banheiro (masculino e feminino). 

Caprinocultura e 

Ovinocultura  

30 ha Banheiro (masculino e feminino); escritório; 

farmácia; sala para aula ou reunião; 

laboratório. Formação de pasto para produção 

de caprinos e ovinos em sistema de lotação 
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rotacionado (20 ha); produção de cana-de-

açúcar e capineiras (03 ha); curral e centro de 

manejo. Dois galpões cobertos de chão batido 

de 30 x 15 m cada um para o confinamento de 

ovinos e caprinos. Dois apriscos de piso ripado 

suspenso de 20 x 15 m cada um para o 

alojamento de caprinos e ovinos. Galpão (20 x 

15 m) para alocação de máquinas e 

armazenamento de adubos. Depósito de feno e 

de ração. Dois silos trincheira para a produção 

de silagem. Sala de ordenha em esquema 

espinha de peixe (4 x 4), com um curral de 

espera, uma sala para tanque de resfriamento 

do leite, uma sala para instalação dos 

equipamentos de ordenha. Área para 

esterqueira de sólidos e para recebimento de 

água de lavagem e dejetos líquidos. 

Forragicultura 20 ha Suporte para produção de alimentos 

conservados e capineiras para os herbívoros 

ruminantes e não-ruminantes. Banheiro 

(masculino e feminino). 

Piscicultura 0,5 ha 1 Laboratório de reprodução; 2 tanques de 

criação de peixes; 12 tanques experimentais de 

criação de peixes. Banheiro (masculino e 

feminino). 

Suinocultura 5 ha Construção de três galpões de 700m2, uma 

composteira e duas lagoas de estabilização de 

dejetos. Banheiro (masculino e feminino). 

Sistemas Integrados de 

Produção Agropecuária 

30 ha Implantação de dois protocolos experimentais 

sobre sistemas integrados de produção 
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agropecuária. O primeiro (25 ha), com bovinos, 

com foco em médias e grandes propriedades 

rurais; o segundo (5 ha) para pequenas 

propriedades rurais. Banheiro (masculino e 

feminino). 

Laboratório de 

Computação Científica 

Aplicada à Zootecnia 

Sala com 

50 m2 

Uma sala de 50 m2 com ar condicionado, 

tomadas e cabos de rede (internet) para 20 

computadores. Banheiro (masculino e 

feminino). 

Ampliação – Setor 

Forragicultura 

(CUR/UFMT) 

250 m2 Galpão de apoio ao Setor de Forragicultura, 

composto de 250 m2, subdividido em quatro 

áreas. Área 1 = Processamento e 

armazenamento de plantas forrageiras e solos 

(50 m2); Área 2 = Armazenamento de Silagens 

(50 m2); Área 3 = Armazenamento de Fenos 

(50 m2); Área 4 = Armazenamento de adubos 

(50 m2); Área 5 = Armazenamento de ferragens 

e maquinários (50 m2). Banheiro (masculino e 

feminino). 

Caprinocultura e 

Ovinocultura 

(CUR/UFMT) 

2 ha Implantação de aproximadamente 2 ha de 

pasto; construção de um aprisco suspenso de 

piso ripado com 4 baias e um centro de manejo. 

Banheiro (masculino e feminino). 

Alojamento Masculino  100m2 Vestiário e banheiros  

Alojamento Feminino  100m2 Vestiário e banheiros   
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3.4.4. Demanda de equipamentos 

  Os laboratórios do curso de Zootecnia possuem equipamentos que necessitam de 

calibração periódica como balanças, medidores de pH, estufas, incubadoras, entre outros. Além 

disso, alguns equipamentos encontram-se sem funcionamento com necessidade de avaliação 

do dano e possível reparo (Quadro 1). A UFMT precisa da elaboração de um programa de 

manutenção e reparo de equipamentos, pois, o encargo exclusivo para o docente com a 

aprovação de projetos de pesquisa causa prejuízo às atividades de ensino de graduação na 

impossibilidade momentânea do uso dos equipamentos. 

 

Quadro 1 – Equipamentos sob responsabilidade do no Curso de Graduação em Zootecnia que 

necessitam de reparo. 

Equipamento Patrimônio 

Estufa c / renovação e circulação de ar Marconi                                      

140863 

Forno mufla                                      

098808 

Forno mufla                                      

25632 

Forno mufla                                      

160770 

Seladora                                      

s/n 

Capela de exaustão Tradelab (motor)                                      

098807 

Autoclave vertical                                      

114847 

Destilador de nitrogênio Marconi                                      

159311 

Peagâmetro                                      

104588 

Peagâmetro                                      

s/n 

Peagâmetro portátil                                      

094828 

Deionizador de Água                                      

s/n 

Exaustor                                      

114778 
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Exaustor                                      

147592 

Destilador de água                                      

197749 

Destilador de água                                      

104585 

Freezer horizontal                                      

142111 

Balança                                      

139120 

Bloco digestor Gerhardt                                      

86410 

 

Os laboratórios didáticos existentes ainda não possuem todos os utensílios e 

equipamentos necessários para a realização adequada das aulas das disciplinas da graduação e 

a partir do atendimento da demanda em infraestrutura será necessária a aquisição de todos os 

equipamentos (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Demanda de equipamentos para a infraestrutura existente e demandada. 

Equipamentos Local 

Amarradores de embutidos 

Aspersores 

Bebedouros 

Box de atordoamento 

Câmara fria 

Câmaras frigoríficas 

Carros de chapa galvanizada para produtos não comestíveis 

Carros de inox para produtos comestíveis 

Chiller CA-02 com rosca para resfriar Aves 

Chutes de inox desmontáveis para remoção de vísceras 

Chuveiro 

Colorímetro para análise de carnes 

Corrente com ganchos 

Cutters 

Defumador 

Depeladoras de salsichas 

Depenadeira para codornas 

Depenadeira semi-automática para 12 a 15 frangos 

Depiladeiras elétrica 

Embaladora para PVC (filme stretch) 

Embaladoras (Ensacadeiras; Seladoras à vácuo) 

Abatedouro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(Profª Evelise Andreatta 

Monzani Perna) 
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Embutidoras de carne 

Ensacadeira de linguiça 

Escaldadeira Basculante Automatizada c/ Controle de 

Temperatura 

Esfoladora pneumática 

Esteira móvel 

Esterilizador de Facas Móvel 

Esterilizador de serra elétrica 

Esterilizadores fixos para o instrumental (facas, chairas, luvas, 

serras) 

Estufas (à vácuo e à vapor) 

Exaustor 

Faca especial de sangria 

Faca pneumática 

Freezers 

Funil de Embalagem 

Ganchos 

Ganchos de pendura, evisceração e gotejamento 

Grade metálica para área de vômito (1,5x2,0x3,0) 

Guilhotina 

Iluminação (300w/30m2) 

Lavador de Botas Duplo Simples 

Lavador de Mão c/ Esterilizador 

Lavadora de mão simples 

Linha aérea para pendura de aves 

Medidor de reatividade animal 

Mesa de evisceração com 6 torneiras 

Mesa de Gotejamento 

Mesa de inox para evisceração 

Mesa de sangria com 16 funis 

Mesa de sangria para codornas 

Mesa para Corte e mesa auxiliar 

Mesa rolante 

Misturadores de embutidos 

Moedores de carne 

Nória 

Peagâmetro digital 

Pias com torneiras acionadas a pedal e acessórios, 

Pias inox 

Picador de carne e misturador de carne 

Picadores de carne 

Pistola de dardo cativo 

Pistola Extratora de Pulmão 

Pistola Pneumática 

Plataformas metálicas fixas e móveis (para esfola e inspeção) 
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Probe (avaliação de carcaça de bovinos) 

Probe (avaliação de carcaça de caprinos e ovinos) 

Refrigeradores 

Retalhadora 

Roldanas 

Rolo elétrico com corrente para esfola 

Separador Solido de Líquidos 

Serras de corte elétrica de carcaça 

Serras-fitas 

Tachos cozedores 

Tanque ½ lua 

Tanque elétrico de insensibilização 

Tanque inox escaldagem 

Tanques de chiller e pré-chiller 

Tingidora resfriadora de salsicha 

Travadores elétrico-hidráulicos 

Trilho de pendura de aves 

Trilho inox 

Trilhos aéreos 

Tubo de ferro galvanizado (5,0m) 

Tubulações para esgoto, água clorada, água hiperclorada, 

amônia, vapor 

Aerado de hélice 

Balança de piso - capacidade mínima de 150 kg e precisão 

mínima de 100 g 

Balança de precisão digital - precisão de 0,001g e capacidade de 

320g 

Balança de precisão digital - precisão de 0.01g e capacidade de 

3200g 

Balança digital de gancho - capacidade mínima de 20 kg e 

precisão mínima de 10 g 

Balde de polietileno com tampa e capacidade mínima 18L 

Banho-maria com controle de temperatura. 

Bomba centrífuga submersível de 7,5 HP 

Bombona de polietileno com tampa e boca larga - 100L 

Bombona de polietileno com tampa e boca larga - 200L 

Bombona de polietileno com tampa e boca larga - capacidade 

mínima 30L 

Botijão de nitrogênio líquido 20 litros 

Botijão de vapor de nitrogênio líquido (dry shipper), capacidade 

de 3,6 litros. 

Caixa d´água (reservatório) em PVC capacidade 500 litros 

Caixa de polipropileno com lateral e fundo fechado, capacidade 

mínima de 40L e altura mínima de 25 cm 

Setor de Piscicultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(Profº Rafael Venâncio 

de Araújo) 
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Classificador de peixes vivos com barras em inoxidáveis e 

reguláveis para alevinos e juvenis  

Compressor de 1/8 HP 

Compressor Radial 5 HP 

Deionizador de água 

Destilador de água - capacidade 2 L / hora 

Estereomicroscópio (LUPA) binocular com zoom e LED 

Estufa de esterilização e secagem 

Estufa de secagem com circulação de ar forçada 

Freezer horizontal 

Geladeira vertical com freezer  

Incubadoras de fibra de vidro com capacidade de 200 litros. 

Kit para análise de água 

Liofilizador de Bancada 4,5L 

Macacão em PVC impermeável 

Macro Centrífuga 12 tubos, 12.000 RPM. 

Máquina de moer carne industrial com picador e pré-cortador 

(preparo de ração experimental). 

Microcentrífuga 6400 RPM 

Microscópio binocular com aumento de 40 a 1600 vezes. 

Microscópio de contraste de fase com lâmpada UV para 

avaliação de fluorescência com câmera acoplada. 

Misturador manual de ingredientes para ração 

Osmômetro 

Puçá - 30 x 40 cm. Com malha de 8 mm e fio 210/06 com aro 

de alumínio maciço  

Puçá - 40 x 50 cm. Com malha de 20 mm e fio 210/24 com aro 

de alumínio maciço  

Rede de arrasto para despesca 

Rede para coleta de fitoplâncton e zooplâncton 

Sonda multiparâmetro para avaliação de qualidade da água. 

Tanques circulares pré-moldados em PVC, capacidade de 

30.000 litros. 

Tarrafa 

Termômetros de máxima e mínima 

Transfish (caixa de transporte de peixes) com capacidade de 

1000 litros. 

Arado subsolador 

Carreta de madeira 4 toneladas para acoplar ao trator 

Ceifadeira para produção de feno 

Colhedora de forragens (plantio a lanço) 

Colhedora de forragens (plantio em linha) 

Enfardadeira de feno hidráulica 

Enleirador com roda para produção de feno 

Sulcador de duas linhas para plantio por propagação vegetativa 

Setor de Forragicultura 

(Profº Anderson de 

Moura Zanine) 
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Câmaras climáticas 

Câmera termográfica 

Esfera de cobre para termômetro de globo 

Termo-higro-anemômetro 

Termo-higrômetro digital 

Termômetro clínico digital à prova d'água 

Termômetro de globo negro portátil 

Termômetro de infravermelho 

Bioclimatologia Animal 

(Profª Denise Rocha 

Ayres) 

Bomba costal 

Cardeadeira para ovinos 

Centrífuga de microhematócrito 

Creep feeding 

Curral metálico móvel (apartadouro, seringa ou tronco coletivo, 

tronco de contenção, balança móvel eletrônica) 

Detector de prenhez 

Estojo de tatuar (tatuador, jogo de letras e jogo de números) 

Lança chamas 

Maca imobilizadora 

Microscópio 

Picadeira estacionária 

Pistola dosificadora para aplicação de medicamentos 

Tosquiadeira elétrica 

Setor de Ovinos e 

Caprinos (Profº André 

Gustavo Leão) 

Balança de 30 kg 

Balança de 6 kg 

Deionizado 

Estufa de 220 litros 

Freezer 

Geladeira 

Termômetros 

Ventiladores 

Laboratório de 

Metabolismo Animal                                            

(Profº Alessandro Borges 

Amorim) 

Ar condicionado 

Computadores 

Monitores 

Nobreak 

Projetor multimídia 

Tomadas e cabos de rede 

Laboratório de 

Computação Científica 

Aplicada à Zootecnia                      

(Profº Rodrigo Junqueira 

Pereira) 

Agitador 

Analisadores automáticos de fibra dietética 

Banho de areia 

Banho ultratermostático 

Bloco digestor 

Bomba calorimétrica 

Centrífuga 

Destiladores por arraste de vapor 

Espectrofotômetro de absorção atômica 

Laboratório de 

Bromatologia e Nutrição 

Animal 
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Espectrofotômetro UV/Visível 

Estufa de secagem 

Estufas de circulação forçada de ar 

Extrator de gordura automático 

Extrator de nitrogênio automático 

Forno mufla 

Geladeira 

Incubador in vitro 

Mesa inox para transporte de materiais 

Moinhos 

Seladoras 

Sistema de medição da produção de gás 

Suporte para secagem de vidrarias 

Titulador automático 

Balanças 

Calador graneleiro 

Calador para sacaria 

Elevadores 

Empilhadeira 

Ensacadeira 

Esteira Costuradora Industrial 

Esteira Transportadora para Sacaria 

Medidor de impurezas 

Medidor de umidade 

Misturador horizontal 

Misturador tipo Y 

Moinho de martelos 

Quarteador de amostras 

Roscas transportadoras 

Silos de armazenamento de grãos 

Silos dosadores 

Fábrica de Ração 

Aplicador de brinco universal tipo alicate com agulha 

Balança capacidade 100 kg 

Balança para bovinos 

Bebedouros 

Cochos confinamento 

Cochos para suplementação 

Freezer 

Geladeira 

Marcador de gado aço inox 

Seringa pistola 

Setor de Bovinocultura 

de Corte 

Tanque de transporte de leite, de inox e camisa dupla. 

Capacidade de 1000 litros para coleta de leite 

Resfriador de leite cru 

Laticínio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(Profª Evelise Andreatta 

Monzani Perna) 
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Resfriador em placa de aço inoxidável, permitindo um 

resfriamento do leite a 4ºC. 

Tanque de armazenamento leite pasteurizado 

Tanque isotérmico de aço inoxidável, com agitador interno, 

mantendo o leite resfriado a 4ºC. 

Pasteurizador 

Produção: 1000 litros pasteurizado/hora 

Tanques de Fermentação 

Tanque nº1 

Tipo: Redondo em aço inoxidável com camisa de vapor. 

Capacidade: 500 litros. 

Tanque nº2 

Tipo: Redondo em aço inoxidável com camisa de vapor. 

Capacidade: 1000 litros. 

Tanque nº3 

Tipo: Redondo em aço inoxidável com camisa de vapor. 

Capacidade: 250 litros. 

Tanques Auxiliar 

Tipo: Redondo em aço inoxidável com camisa de vapor 

Capacidade: 150 litros. 

Máquina Filadeira 

Moldadeira de bolas 

Moldadeira de cordão e barrra 

Dosadora de soro 

Seladora para copos 

Seladora para embalagem plástica 

Câmaras de refrigeração e congelamento. 

Balanças Eletrônicas 

Mesas móveis em aço inoxidável para manipulação dos 

produtos 

Tanque retangular, camisa dupla para fabricação de queijo. 

Capacidade 100 litros Tanque retangular, camisa dupla para 

fabricação de queijo. Capacidade 200 litros 

Sorveteira Industrial 

Refrigerador Industrial horizontal de gaveta e vertical 

Congelador industrial 

Caldeira Elétrica 

Tubulações de inox 

Embaladeira de iogurte 

Tanque camisa dupla de inox com pá agitadora. Capacidade 

500 litros 

Estufa B.O.D. 

Prensador de queijos 

Liras de inox 

Pás de inox 
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Formas de inox e plástico 

Prateleiras de inox móveis 
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IV – GESTÃO DO CURSO 

4.1. Órgãos colegiados e comitê de ética 

 

4.1.1. Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é órgão consultivo e de assessoramento ao 

colegiado do curso, responsável pela elaboração, implantação, desenvolvimento e 

reestruturação do projeto pedagógico do curso, bem como pela análise e supervisão da 

atualização dos conteúdos programáticos e das bibliografias obrigatória e complementar. A 

principal função do NDE é elaborar e atualizar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), definindo 

o perfil acadêmico do curso e a formação e o perfil profissional do egresso; a fundamentação 

teórico-metodológica da matriz; a integralização de disciplinas e atividades; as habilidades e 

competências a serem atingidas e os procedimentos de avaliação. 

Composição: Portaria 048/ICAT/CUR/UFMT/2017 

Docentes efetivos:  

Andréa Luciana dos Santos (doutorado) SIAPE: 1645897 

Rodrigo Junqueira Pereira (doutorado) SIAPE: 1996018 

Angelo Polizel Neto (doutorado) SIAPE: 1721802 

Carla Heloisa Avelino Cabral (doutorado) SIAPE: 3544914 

Alessandro Borges Amorim (doutorado) SIAPE: 2061800 

Docentes suplentas:  

André Gustavo Leão (doutorado) 2087151 

Rafael Venâncio Araújo (doutorado) 2210085 

 

4.1.2. Colegiado de curso 

Composição: Portaria 157/PROEG/2017 

Docentes:  

 Andréa Luciana dos Santos  

Alexandre Lima de Souza 

Evelise Andreatta Monzani Perna 
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Carlos Eduardo Avelino Cabral 

Rafael Venâncio Araújo 

Discente: 

Amanda Duarte Vasconcelos 

Técnico Administrativo: 

Lucimar Barros de Souza 

Membros Suplentes: 

Docentes: 

Angelo Polizel Neto  

Alessandro Borges Amorim 

Fernanda Macitelli Benez 

Discente: 

Lucas Roberto Batista Ruiz 

 

Atribuições do Colegiado de curso (RESOLUÇÃO CONSEPE nº 29/1994): 

- Coordenar a definição das Diretrizes Gerais do curso e seus objetivos; 

- Elaborar ou reelaborar a matriz do curso observado normas do Conselho Nacional de 

Educação e da UFMT, e submetê-lo à homologação da Congregação do ICAT, após o que será 

submetido à apreciação do Conselho de Ensino e Pesquisa – CONSEPE e/ou CONSUNI; 

- Coordenar a definição ou redefinição das diretrizes gerais dos programas das disciplinas que 

nortearão os respectivos Planos de Ensino; 

- Propor ao Conselho de Ensino Pesquisa através da Pró reitoria de ensino e Graduação, 

alterações curriculares, após avaliação criteriosa, quando se fizer necessário; 

- Criar condições e coordenar, junto aos professores, o planejamento e desenvolvimento 

didático pedagógico das disciplinas, mediante as diretrizes gerais do curso e dos programas 

especiais bem como a sua avaliação; 

- Coordenar a definição ou redefinição de critérios específicos e de avaliação da aprendizagem, 

observadas as normas vigentes na Universidade Federal de Mato Grosso; 

- Realizar o acompanhamento e orientação acadêmica dos alunos, inclusive o processo efetivo 

da matrícula, transferências e providências quanto às licenças médicas e gestantes; 
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- Zelar pelo cumprimento do artigo 2º da Lei 5540, relativa à frequência às aulas e execução 

de Programas de Ensino; 

- Cancelar a oferta de disciplinas junto aos departamentos quando a matrícula destas não 

alcançar o número mínimo de 10 (dez) alunos, salvo os casos de disciplina da matriz mínima 

e aquelas necessárias à graduação dos alunos dentro do prazo previsto; 

- Decidir sobre pedidos de matrícula, rematrícula e transferência observados os prazos 

estabelecidos no calendário escolar, e com base nas normas que regem o Sistema Educacional; 

- Deliberar sobre o aproveitamento de disciplinas cursadas; 

- Decidir sobre recursos acadêmicos solicitados pelos alunos, conforme as normas e a 

legislação em vigor; 

- Cumprir e fazer cumprir o Calendário Escolar proposto, em todos os aspectos. 

- Estabelecer políticas estratégicas das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

- Implementar políticas de capacitação de corpo docente; 

- Homologar as propostas de reformulação curricular aprovada pelo Colegiado de Curso; 

- Constituir e aprovar a composição de comissão responsável pelo desenvolvimento de atos 

administrativos e acadêmicos quando necessário; 

- Aprovar processos de avaliação de docentes para progressão funcional; 

- Aprovar relatório de desempenho acadêmico de docentes afastados para capacitação; 

- Apreciar e deliberar sobre processos de transferências de docentes para outros campos da 

UFMT, ou outras instituições de ensino superior mantidas pelo Governo Federal; 

- Indicar e aprovar os membros componentes do Colegiado de Curso; 

- Deliberar sobre assuntos administrativos do corpo docente e técnico administrativo lotados 

no âmbito do departamento; 

- Deliberar sobre assuntos administrativos das turmas permanentes e especiais; 

- Apreciar as decisões do colegiado de curso nos assuntos de caráter administrativo das turmas 

permanentes e especiais que requeira encaminhamento a órgãos superiores da UFMT; 

- Incluir no Plano Individual de Atividades do Professor a Carga Horária das Turmas 

Permanentes e Especiais; 

- Deliberar sobre assuntos administrativos e acadêmicos de sua competência relativos às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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Composição, Mandato e Frequência 

O Colegiado de Curso será constituído pelo Coordenador de Curso que o presidirá e 

por docentes responsáveis pelas disciplinas do Curso, escolhidos por votação direta em 

Reunião de Professores. 

A composição do Colegiado de Curso, incluindo o Presidente, obedecerá a 

característica do curso, o número de alunos e a proposta de trabalho do curso, não sendo inferior 

a 5 (cinco) e nem superior a 11 (onze) membros, perfazendo um total sempre ímpar, com direito 

a suplente, sendo este último em número de 2 (três) membros para docentes, de 1 (um) membro 

para técnico administrativo em educação e de 1 (um) membro para discente. 

O mandato dos membros do Colegiado de Curso será coincidente com o mandato do 

Coordenador de Ensino de Graduação, de 2 (dois) anos para a representação docente e de 1 

(um) ano para a representação discente ou técnico administrativo em educação, podendo ser 

reconduzido por mais um período. 

O Colegiado de Curso reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, ou 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente ou pela maioria de seus membros. 

A reunião do Colegiado do Curso é preferencial a qualquer outra atividade no âmbito da 

Unidade Acadêmico-administrativa. 

De acordo com a Resolução CONSEPE nº. 29/1994, 2(duas) faltas sucessivas não 

justificadas ou faltas não sucessivas correspondendo a 25% (vinte e cinco por cento) do total 

de reuniões ordinárias, realizadas no período de um ano, implicarão em perda de mandato. 

 

4.2. Coordenação e avaliação do curso 

 

4.2.1. A coordenação do curso 

A Coordenação de Curso de Zootecnia foi estabelecida a partir da implantação de seu 

Colegiado de Curso, com estrutura baseada na RESOLUÇÃO CONSEPE nº 29/1994. Com a 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 1996), não mais se exigiu a 

existência de departamentos no âmbito das instituições de ensino superior. Grande parte das 
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instituições extinguiu-os de suas estruturas organizacionais, preferindo acolher a ideia de 

Coordenação de Curso e atribuindo ao novo setor a responsabilidade pela direção dos cursos 

superiores. 

Dentro deste contexto foi criada a Coordenação do Curso de Zootecnia, como 

responsável pela gestão e pela qualidade intrínseca do curso, no mais amplo sentido. São 

definidas as funções, as responsabilidades, as atribuições e os encargos do coordenador do 

curso, distribuindo-os em quatro funções distintas, a saber: 

 Funções Políticas  

- Ser um líder reconhecido na área de conhecimento do Curso.  No exercício da 

liderança na sua área de conhecimento, o Coordenador poderá realizar atividades 

complementares, mediante oferta de seminários, encontros, jornadas e palestras ministrados 

por grandes luminares do saber, relacionados com a área de conhecimento pertinente. 

- Ser um motivador, pelas características pessoais do Coordenador, que deve ser 

reconhecido no exercício de seu mister por sua atitude estimuladora, proativa, congregativa, 

participativa, articuladora.  

- Ser o representante de seu curso.  Quando assim se intitula, imagina-se que, dirigindo 

o Curso, o Coordenador realmente o represente interna corporis, na própria instituição e, 

externa corporis, fora dela. A representatividade se faz consequente da liderança que o 

Coordenador exerça em sua área de atuação profissional.  

- Ser o responsável pela imagem do curso. O Coordenador deve dominar por inteiro as 

“diferenças” essenciais de seu curso, o diferencial que ele procurará sempre ressaltar em 

relação aos cursos concorrentes. O Coordenador deve ser um promotor permanente do 

desenvolvimento e do conhecimento do curso no âmbito da IES e na sociedade.  

- Ser responsável pela vinculação do Curso com os anseios e desejos do mercado. O 

Coordenador de Curso deverá manter articulação com empresas e organizações de toda 

natureza, públicas e particulares, que possam contribuir para o desenvolvimento do curso, para 

o desenvolvimento da prática profissional dos alunos com os estágios, para o desenvolvimento 

e enriquecimento do próprio matriz do curso. 

Funções Gerenciais 
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- São as funções gerenciais, por revelarem a competência do Coordenador na gestão 

intrínseca do curso que dirige.  

- Ser o responsável pela supervisão das instalações físicas, laboratórios e equipamentos 

do Curso. 

- Ser o responsável pela indicação da aquisição de livros, materiais especiais e 

assinatura de periódicos necessários ao desenvolvimento do Curso. 

- Conhecer o movimento da biblioteca quanto aos empréstimos e às consultas, seja por 

parte dos professores, seja por parte dos funcionários vinculados ao curso, seja enfim, 

relativamente aos alunos. 

- Ser responsável pelo estímulo e controle da frequência docente. 

- Ser responsável pelo estímulo e controle da frequência discente. 

- Ser responsável pela indicação da contratação de docentes. 

- Ser responsável pelo processo decisório de seu Curso. O Coordenador de Curso deve 

tomar a si a responsabilidade do despacho célere dos processos que lhe chegarem às mãos, 

discutindo com seu diretor de centro ou de instituto, se for o caso, ou outro superior existente 

na instituição de ensino, quanto às dúvidas que os pleitos apresentarem. 

Funções Acadêmicas 

As funções acadêmicas sempre estiveram mais próximas das atenções do Coordenador 

de Curso. Todavia, as atribuições, os encargos e as responsabilidades do Coordenador não se 

limitam a tais funções:  

- Ser o responsável pela elaboração e execução do Projeto Pedagógico do Curso.  

- Ser responsável pelo desenvolvimento atrativo das atividades acadêmicas. 

- Ser responsável pela qualidade e pela regularidade das avaliações desenvolvidas em 

seu Curso. 

- O Coordenador de Curso deve ser responsável pela orientação e acompanhamento dos 

monitores. 

- O Coordenador de Curso deve ser responsável pelo engajamento de professores e 

alunos em programas e projetos de extensão universitária. 



110 

 

- O Coordenador de Curso deve ser responsável pelos estágios supervisionados e não-

supervisionados. A realização, o acompanhamento e o recrutamento de novas oportunidades 

de estágio têm de ser objeto de séria preocupação do Coordenador de Curso. 

Funções Institucionais 

Relacionam-se, algumas funções entendidas como de natureza institucional: 

- O Coordenador de Curso deve ser responsável pelo acompanhamento dos egressos do 

Curso. 

- Coordenador de Curso deve ser responsável pelo reconhecimento de seu Curso e pela 

renovação periódica desse processo por parte do MEC. 

 

4.2.2. Avaliação interna e externa do curso 

Os processos avaliativos possibilitam oportunidades auxiliares na formulação de 

diretrizes para as políticas públicas de educação superior, na melhoria da qualidade e da 

relevância das IES. A avaliação institucional, instituída pela Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, 

é parte integrante do conjunto de procedimentos avaliativos que compõem o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

A avaliação interna ou auto avaliação é um processo cíclico, criativo e renovador de 

análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a instituição, visa o aperfeiçoamento 

da qualidade do ensino, da aprendizagem e da gestão institucional com a finalidade de dar 

continuidade ao processo de transformação da própria universidade e da sociedade, enquanto 

instituição comprometida com o ensino, à pesquisa e a extensão. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) realiza pesquisa de autoavaliação e conta com 

a participação voluntária de todos os segmentos: docentes, técnico-administrativos, discentes, 

egressos e comunidade externa. A finalidade da autoavaliação, nas Instituições de Ensino 

Superior é comparar seus próprios resultados, por períodos determinados de tempo, a fim de 

verificar eventuais afastamentos dos objetivos propostos. Uma outra finalidade é comparar o 

equilíbrio de seus vários subsistemas, na tentativa de localizar, com precisão, os pontos 

problemáticos na estratégia global. O somatório destes fatores pode permitir a comparação da 

instituição, em termos quantitativos e qualitativos, com ela mesma, ou com outras instituições 
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de ensino, identificando seu crescimento ou apenas o cumprimento das propostas iniciais, sem 

acrescentar inovações ou mudanças que venham a contribuir para a melhoria da instituição. 

O curso de Zootecnia também é avaliado pela proposta piloto da UFMT   designada 

como Instrumento Institucional de Avaliação de Desempenho de Disciplina em Sistema 

Informatizado. A partir dos relatórios da pesquisa entre alunos e professores, o coordenador de 

curso poderá confrontar os relatórios para fazer inferências e, juntamente com o colegiado de 

curso, tomar decisões com relação ao curso, quer aprofundando a reflexão sobre os dados, quer 

realizando entrevistas ou grupos focais para melhor compreender os dados levantados.  

A avaliação externa é realizada por comissões designadas pelo INEP, segundo 

diretrizes estabelecidas pela CONAES. A avaliação dos cursos de graduação é realizada por 

meio de instrumentos e procedimentos que incluem visitas in loco de comissões externas, sendo 

a periodicidade desta avaliação relacionada diretamente ao processo de reconhecimento e 

renovação de reconhecimento a que os cursos estão sujeitos. Outra avaliação externa, é 

realizada por meio do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), aplicado 

aos estudantes concluintes do curso. 

 

4.2.3. Acompanhamento e avaliação do PPC 

A avaliação do projeto no que diz respeito a sua eficácia será realizada anualmente 

através de encontros e/ou oficinas de trabalho para avaliação sobre os resultados positivos, 

possíveis mudanças e adequações. No entanto, a UFMT terá a responsabilidade de atuar 

efetivamente no cumprimento das metas propostas, pois mudanças em excesso prejudicarão o 

andamento normal do curso e certamente prejudicarão os discentes. A avaliação do projeto 

ocorrerá anualmente, considerando os objetivos, habilidades, competências previstas a partir 

de um diagnóstico preliminar, e será elaborada pelo NDE, devendo levar em conta o processo 

estabelecido para implantação do projeto. Esse processo de avaliação será feito por meio de 

questionários aplicados aos professores, técnicos e discentes e os resultados serão discutidos 

nos encontros anuais.  

O Projeto Pedagógico não deve ser considerado de forma absoluta e seu valor depende 

da capacidade de dar conta da realidade em sua constante transformação e por isso deve ser 

passível de modificações, superando limitações e incorporando novas perspectivas 
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configuradas pelo processo de mudança da realidade. A avaliação do Projeto Pedagógico deve 

ser considerada como ferramenta construtiva que contribui para melhorias e inovações e que 

permite identificar possibilidades, orientar, justificar, escolher e tomar decisões no âmbito da 

vida acadêmica de alunos, professores e funcionários. O processo de avaliação do Curso de 

Zootecnia da UFMT/CUR se dará em: 

a) avaliação interna: através de questionários posteriormente discutidos nos encontros, 

concluídos num relatório passado para o Colegiado de Curso avaliar e dar encaminhamento às 

mudanças; 

b) avaliação institucional: baseada no levantamento de uma gama de indicadores de 

desempenho da instituição, cujos resultados podem subsidiar o dimensionamento do nível de 

satisfação dos docentes, discentes e funcionários com o trabalho e envolvimento no âmbito do 

curso de Graduação em Zootecnia da UFMT/CUR; 

c) avaliação externa: esta será composta pelos mecanismos de avaliação do MEC, como 

exemplo o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) que integra o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como objetivo aferir o 

desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 

curriculares do respectivo curso de graduação, e as habilidades e competências em sua 

formação. 

 

4.3. Ordenamentos diversos 

 

4.3.1. Reunião de docentes 

Os docentes do curso de Zootecnia reunir-se-ão ordinariamente uma vez a cada 45 dias, 

ou extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador de Curso. A reunião dos 

docentes do curso de Zootecnia é preferencial a qualquer outra atividade no âmbito da Unidade 

Acadêmico-administrativa. As reuniões são convocadas com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação a pauta dos 

assuntos. 

 

4.3.2. Assembleia da comunidade acadêmica 
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A Coordenação do Curso de Zootecnia, junto com o NDE realiza reuniões com 

periodicidade mínima semestral com o corpo discente, visando identificar eventuais problemas 

e adotar ou indicar possíveis soluções. Estas reuniões têm como pauta principal a avaliação de 

disciplinas, de professores, dos próprios alunos, da infraestrutura da instituição, da 

administração do curso e da instituição, enfim, de todos os aspectos que de alguma forma 

podem influenciar na qualidade do curso. 

 

4.3.3. Apoio aos órgãos estudantis 

Diretório Central dos Estudantes (DCE): é a entidade máxima de representação 

estudantil. Sua diretoria é eleita pelo voto direto dos estudantes de graduação e sua gestão é de 

um ano. 

Centro Acadêmico de Zootecnia (CA): é a entidade política representativa dos 

estudantes do curso. Tem por função representá-los, reivindicar às entidades competentes 

melhores condições de permanência na universidade. 

 

4.3.4. Mobilidade estudantil, nacional e internacional 

Programa Mobilidade Acadêmica Nacional e Mobilidade Acadêmica entre Campi 

possibilita vínculo temporário de estudantes com diferentes Instituições Públicas de Ensino 

Superior ou entre os Campi da UFMT. É diferente da Transferência Facultativa porque o 

vínculo do estudante que obtém aprovação para o programa é temporário com a IES ou Câmpus 

receptor. 

Considerações sobre Mobilidade Acadêmica de acordo com a RESOLUÇÃO 

CONSEPE Nº 08, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014: 

O programa possibilita ao discente cursar componentes curriculares em outra IES 

pública ou Câmpus da UFMT. Pode se candidatar à Mobilidade Acadêmica Nacional: 

estudante regularmente matriculado; que tenha concluído pelo menos 20% da carga horária do 

curso; tenha no máximo duas reprovações acumuladas nos dois períodos letivos que antecedem 

o pedido de mobilidade. Pode se candidatar à Mobilidade Acadêmica Entre Campi: estudante 

regularmente matriculado num Câmpus da UFMT, que tenha concluído o primeiro período 
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letivo ou 2º semestre (um ano para cursos anuais ou dois semestres para cursos semestrais) e, 

no máximo, duas reprovações por semestre cursado. 

Bolsa de estudo: o estudante que tenha interesse em solicitar participação no Programa 

de Mobilidade Acadêmica Nacional ou entre campi com bolsa deve acompanhar publicação de 

editais no portal da UFMT. Também os estudantes que já estejam no programa de mobilidade 

e tenham interesse na bolsa deverão acompanhar edital específico para concorrer à bolsa de 

mobilidade acadêmica, divulgado no Portal UFMT. Os estudantes que saíram em mobilidade 

com bolsa, ao retornarem, deverão apresentar relatório à PROEG com relato da experiência. 

Os prazos para solicitar a mobilidade são publicados no Calendário Acadêmico da UFMT e 

serão divulgados nos editais. 

Aproveitamento: a participação no Programa está condicionada à análise da IES de 

origem e da receptora com base nas normativas. As atividades realizadas no Programa são 

registradas no histórico escolar do aproveitamento das disciplinas. 

 

Mobilidade Acadêmica Internacional 

O aluno pode realizar mobilidade acadêmica em universidades do exterior por meio de 

programas dos quais a UFMT faz parte, como o Ciência sem Fronteiras (CsF). Na UFMT o 

estímulo à saída de estudantes para o exterior tem sido coordenado pela Secretaria de Relações 

Internacionais (SECRI) em parceria com a PROEG. A SECRI é responsável pela execução de 

acordos de cooperação com instituições estrangeiras e projetos que visam a 

internacionalização. O discente do curso de graduação em Zootecnia da UFMT (Câmpus 

Rondonópolis) que tiver interesse em cursar disciplinas em instituições de ensino superior fora 

do país deve procurar a SECRI, a qual disponibilizará informações quanto à existência de 

convênios/editais relacionados à instituição pretendida. Para a efetivação do processo de 

intercâmbio, será necessário ao discente cumprir todas as exigências e procedimentos 

requeridos pela SECRI. 

As disciplinas cursadas em instituições de ensino superior durante o intercâmbio 

internacional poderão ser analisadas quanto à equivalência às disciplinas componentes 

curriculares do curso de Zootecnia da UFMT (Câmpus Rondonópolis), quando de interesse do 

discente. Para tal, será necessário procurar a coordenação de curso e protocolar um processo 
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solicitando a referida análise. A coordenação de curso, de posse do processo em questão, o 

encaminhará ao(s) professor(es) do curso responsável(eis) pela(s) disciplina(s) para devida 

análise e parecer quanto à possibilidade de equivalência. A coordenação de curso dará os 

devidos encaminhamentos ao processo de acordo com o parecer do(s) professor(es). As 

disciplinas cursadas em instituições de ensino superior durante o intercâmbio internacional que 

não sejam consideradas equivalentes às disciplinas componentes curriculares do curso de 

Zootecnia da UFMT (Câmpus Rondonópolis), quando de interesse do discente, poderão ser 

consideradas no componente curricular Atividades Complementares, respeitando-se as normas 

contidas no Regulamento das Atividades Complementares (Apêndice C). 

 

 

4.3.5. Eventos acadêmico-científicos relevantes para o curso 

Os eventos acadêmico-científicos têm por objetivo incentivar e instigar os estudantes 

de graduação ou os recém-graduados a iniciarem ou aperfeiçoarem seus conhecimentos 

técnico-científicos nas diversas áreas da Zootecnia. Igualmente importante é o papel de tais 

eventos no aprimoramento dos conhecimentos técnicos de profissionais e produtores rurais da 

região, visto que estes também podem participar das atividades. 

Os eventos acadêmico-científicos são de iniciativa das unidades de ensino, pesquisa ou 

da própria UFMT. As modalidades mais utilizadas em nosso curso são as Semanas 

Acadêmicas, Ciclos de Palestras, Workshops, Simpósios e Congressos. 

Os discentes do curso de Zootecnia, sempre que possível, serão envolvidos, 

principalmente por intermédio do Centro Acadêmico de Zootecnia, nas comissões 

organizadoras destes eventos tendo em vista o crescimento profissional e desenvolvimento da 

capacidade gestora.  

Com o objetivo de obter bons resultados na condução das etapas referentes à realização 

de eventos acadêmico-científicos, sugerimos o roteiro prático abaixo: 

Composição da comissão organizadora 

A primeira providência será a criação de uma comissão organizadora com o objetivo 

de definir as estratégias, a metodologia e a operacionalização necessária à realização do evento, 

designando um coordenador geral. 
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Estratégia e metodologia 

Tema: objeto de um texto explicativo, deve conter a justificativa e os objetivos que se 

deseja alcançar com o evento. 

Formato: deve-se planejar o evento pensando em: resultados desejados, tempo 

disponível, infraestrutura, recursos humanos disponíveis, custos, número de participantes, etc. 

Coordenação: um coordenador geral, professor do curso de Zootecnia, é essencial. Sua 

atribuição é de grande responsabilidade, pois o êxito do evento irá depender de uma 

coordenação competente.  

Designação de responsáveis: partindo do formato e da estratégia adotados definir-se-ão 

as diversas tarefas e a quantidade de responsáveis a serem indicados, de preferência, pelo 

coordenador geral. 

Custos: é essencial que seja realizado um excelente levantamento de custos relativos à 

locação de espaço físico (quando o evento for realizado fora das dependências da UFMT), 

equipamentos, confecção, impressão e envio de material de divulgação, construção de website, 

transporte e hospedagem de convidados/palestrantes, contratação de serviços de gravação, 

recepção, mestre-de-cerimônias para as solenidades de abertura, alimentação, etc. 

Financiamento e patrocínio: para o financiamento dos eventos, deverão ser contatadas 

agências oficiais nacionais e empresas, bem como a própria UFMT, com o objetivo de levantar 

recursos financeiros necessários para a realização dos eventos. Sugere-se que, além das 

exigências específicas de cada agente financiador, seja apresentado projeto bem elaborado, 

contendo objetivo, justificativa, programa, público-alvo, cronograma de execução, planilha de 

custos, benefícios para os patrocinadores, etc. Os eventos acadêmico-científicos têm por 

objetivo incentivar e instigar os estudantes de graduação ou os recém-graduados a iniciarem 

ou aperfeiçoarem seus conhecimentos técnico-científicos nas diversas áreas da Zootecnia. 

Igualmente importante é o papel de tais eventos no aprimoramento dos conhecimentos técnicos 

de profissionais e produtores rurais da região, visto que estes também podem participar das 

atividades. 
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V – DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1.Equivalência entre fluxo curricular a ser desativado e o proposto 

Atual Proposta Aproveitamento 

Componente Curricular 

Carga 

Horária Componente Curricular 

Carga 

Horária 

Semestre/ 

optativa (total/parcial) 

   

 

Anatomia dos Animais 64 Anatomia dos Animais 64 1 Total 

Química Geral e 

Analítica 64 
Química Geral 

64 1 Total 

Citologia e Embriologia 64 Biologia Celular 64 1 Total 

Metodologia Científica 64 

Ciência e Comunicação Técnico-

científica em Zootecnia 64 5 Total 

Introdução a Zootecnia e 

Ezoognósia 64 
Introdução à Zootecnia 

48 1 Total 

Cálculo 64 Cálculo I 64 1 Total 

Zoologia 64 Zoologia 32 1 Total 

Química Orgânica 64 Química Orgânica 64 2 Total 

Morfologia e Gênese do 

Solo 64 
Fundamentos da Ciência do Solo 

48 2 Total 

Álgebra Linear 64 Matrizes e Vetores 64 2 Total 

Histologia 64 Embriologia e Histologia 64 2 Total 

Física II 64 Física II 64 2 Total 

Estatística Geral 64 Estatística Básica 64 4 Total 

Ecologia 64 Ecologia 32 1 Total 

Microbiologia 64 Microbiologia Geral 64 3 Total 

Morfologia Vegetal 64 Anatomia Vegetal 64 2 Total 

Bioquímica 96 Bioquímica 80 3 Total 

Parasitologia Animal 64 Parasitologia Animal 48 3 Total 

Genética Básica 64 Genética 64 3 Total 

Alimentos e Alimentação 

 

Fundamentos de Nutrição 

Animal 

64 

 

32 

 

Fundamentos de Nutrição Animal 

 

64 

 

5 

 

Total 

 

Estatística Experimental 64 Estatística Experimental 64 5 Total 

Fisiologia Animal 96 
Fisiologia Animal 64 3 Total 

Fisiologia da Digestão 32 4 Total 

Fisiologia Vegetal 64 Fisiologia Vegetal 64 4 Total 

Bioclimatologia Animal 64 Bioclimatologia Animal 64 4 Total 

Conservação e 

Fertilidade do Solo* 
96 

Manejo e Conservação do Solo 32 5 Total 

Fertilidade do Solo 64 4 Total 

Nutrição de Ruminantes 64 

Nutrição e Alimentação de 

Ruminantes 64 6 Total 

Técnicas Experimentais 

com Animais e 

Forrageiras 32 

Técnicas Experimentais com 

Animais e Forrageiras 32 Optativa Total 

Higiene Animal 64 Higiene Animal 48 5 Total 

Melhoramento Animal I 64 Melhoramento Genético Animal I 64 6 Total 

Motores e Máquinas 

Agrícolas 64 Motores e Máquinas Agrícolas 48 3 Total 

Forragicultura I 64 Forragicultura I 64 6 Total 

Desenho Técnico 32 Desenho Técnico 32 2 Total 

    *Disciplinas Optativas 64 5 Total 
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Economia Rural 64 Fundamentos de Economia 64 4 Total 

Reprodução Animal 64 Reprodução Animal 64 5 Total 

Melhoramento Animal II 64 

Melhoramento Genético Animal 

II 64 7 Total 

Forragicultura II 64 Forragicultura II 64 7 Total 

Construções Rurais 64 Construções Rurais 64 8 Total 

Nutrição de Não-

Ruminantes 64 

Nutrição e Alimentação de Não-

Ruminantes 64 7 Total 

Comportamento e Bem-

Estar Animal 32 

Comportamento e Bem-Estar 

Animal 32 7 Total 

Administração Rural 64 
Administração Rural e 

Empreendedorismo 
64 

6 Total 

Avicultura 96 Avicultura 80 9 Total 

Piscicultura 64 Piscicultura 64 8 Total 

Equideocultura 64 Equideocultura 64 8 Total 

Produção de Rações e 

Suplementos 64 

Produção de Rações e 

Suplementos 48 8 Total 

Bovinocultura de Corte 96 Bovinocultura de Corte 80 8 Total 

Bovinocultura Leiteira e 

Bubalinocultura 96 

Bovinocultura Leiteira e 

Bubalinocultura 80 7 Total 

Suinocultura 96 Suinocultura 80 9 Total 

Caprinocultura e 

Ovinocultura 
96 

Caprinocultura 64 9 Total 

Ovinocultura 64 7 Total 

Produção de Animais 

Silvestres 64 
Criação de Animais Silvestres 

64 6 Total 

Extensão Rural 64 Extensão Rural 64 8 Total 

Tecnologia de Produtos 

de Origem Animal 96 

Tecnologia de Produtos de 

Origem Animal 80 9 Total 

Avaliação e Tipificação 

de Carcaças 320 

Avaliação, Classificação e 

Tipificação de Carcaças 48 9 Total 

Apicultura e Sericicultura 64 Apicultura 64 6 Total 

    

Nutrição e Alimentação de Cães e 

Gatos 48 9 - 

Atividades 

Complementares 120 Atividades Complementares 128 10 Total 

Trabalho de Curso 120 

Ciência e Comunicação Técnico-

científica em Zootecnia 64 5 Total 

Trabalho de Curso 64 10 Total 

Estágio Curricular 

Supervisionado 

(Obrigatório) 360 

Estágio Supervisionado 

Obrigatório 240 10 Total 

Libras 64 Libras 64 Optativa Total 

Introdução à Genética 

Molecular e 

Biotecnologia 

64 Introdução à Genética Molecular 32 Optativa Total 

Fundamentos da 

Aqüicultura 
64 Tópicos Especiais em Aquicultura 32 Optativa Total 

Cunicultura e Animais de 

Biotério 
64 Cunicultura 48 Optativa Total 

Tópicos Especiais em 

Evicultura 
64 Tópicos Especiais em Avicultura 64 Optativa Total 

Entomologia 32 Entomologia 48 Optativa Total 

Manejo e Conservação do 

Solo* 
64 

Formação Complementar 32 - 
Total 

Manejo e Conservação do Solo 32 5 

Manejo da Irrigação 80 - - - - 

Meteorologia e 

Climatologia 
64 - - - - 
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Produção e Tecnologia de 

Sementes 
64 - - - - 

Planejamento da Empresa 

Rural 
64 Gestão do Agronegócio 64 Optativa Total 

Comercialização 

Agrícola 
64 - - - - 

- - 
Exterior e Julgamento dos 

Animais Domésticos 
48 Optativa - 

- - Minhocultura 32 Optativa - 

- - Análise de Alimentos 32 Optativa - 

- - Avaliação do Bem-Estar Animal 32 Optativa - 

- - 
Manejo de Resíduos na Produção 

Animal 
48 

Optativa 
- 

- - 
Tópicos em Melhoramento 

Genético de Bovinos 48 

Optativa 

 - 

- - Projetos de Extensão Rural 64 Optativa  - 

- - Agricultura 32 Optativa  - 

- - 
Modelos de Integração 

Agricultura e Pecuária 32 

Optativa 

 - 

- - Matemática Fundamental 32 Optativa - 

- - Cultura Brasileira 64 Optativa - 

- - História da África 64 Optativa - 

- - História dos Direitos Humanos 32 Optativa - 

- - 
Economia dos Recursos 

Ambientais e Naturais 
64 

Optativa 
- 

- - Economia do Agronegócio 64 Optativa - 

- - 
Regulação e Integração 

Metabólica 
32 

Optativa 
- 

- - 
Empreendedorismo e Rede de 

Cooperação 
64 

Optativa 
- 

- - Ambiência em instalações rurais 48 Optativa - 

- - Geomática I 80 Optativa - 

*As disciplinas Conservação e Fertilidade do Solo e Manejo e Conservação do Solo não poderão duplicar aproveitamento ou 

deixar de aproveitar disciplina cursada, portanto segue a forma de aproveitamento para os casos de o aluno ter cursado apenas 

uma delas e para caso de ter cursado as duas: 

1. Para o aluno que cursou apenas a disciplina Conservação e Fertilidade do Solo de (96h) serão aproveitadas totalmente as 

seguintes disciplinas da matriz proposta: Manejo e Conservação Do Solo (32h) e Fertilidade do Solo (64h); 

2. Para o aluno que cursou as disciplinas Conservação e Fertilidade do Solo de (96h) e Manejo e Conservação do Solo (64h) 

a primeira irá gerar o aproveitamento das seguintes disciplinas da matriz proposta: Manejo e Conservação do Solo (32h) e 

Fertilidade do Solo (64h). Já a segunda, será aproveitada como formação complementar. 

3. Para o aluno que cursou a disciplina Manejo e Conservação do Solo (64h) será aproveitada como Manejo e Conservação do 

Solo (32h) e as outras 32h serão aproveitadas como formação complementar. 

As disciplinas que não sofreram alteração de denominação ou carga horária são 

consideradas equivalentes mesmo que cursadas em períodos distintos. As disciplinas anteriores 

que foram retiradas da Matriz Curricular e que foram cursadas pelos discentes passam a ser 

contabilizadas como disciplinas optativas ou complementares. Os discentes, ao migrarem da 

atual para a nova matriz curricular terão a validação automática das disciplinas baseadas em 

sua equivalência. 
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5.2. Plano de migração 

 Os ingressantes a partir de 2018/2 estarão vinculados a este Projeto Pedagógico e sua 

matriz curricular proposta. Os ingressantes anteriores a 2018/2 estarão sujeitos a plano de 

migração com base no Quadro de Equivalência constante deste Projeto Pedagógico, exceto os 

concluintes em 2018/1 e 2018/2, para os quais será́ garantida a exação curricular com base no 

Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução CONSEPE Nº 16/2012. 

 

Plano de migração para os ingressantes de 2018/1 

Os alunos ingressantes em 2018/1 solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas 

na matriz de 2012, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão 

as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo: 

 

Semestre Componente Curricular Carga Horária 

2º 

              Ecologia 32 

Anatomia Vegetal 64 

Química Orgânica 64 

Fundamentos da Ciência do Solo 48 

Física II 64 

Matrizes e Vetores 64 

Embriologia e Histologia  64 

Desenho Técnico 32 

 

 

Bioquímica 80 

Fisiologia Animal 64 
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3º 

Microbiologia Geral 64 

Genética 64 

Parasitologia Animal  48 

Motores e Máquinas Agrícolas 48 

4º 

Fisiologia Vegetal 64 

Fisiologia da Digestão 32 

Fertilidade do Solo 64 

Estatística Básica 64 

Fundamentos de Economia 64 

Bioclimatologia Animal 64 

5º 

Manejo e Conservação do Solo 32 

Estatística Experimental 64 

Fundamentos de Nutrição Animal 64 

Higiene Animal 48 

Reprodução Animal 64 

*Disciplinas Optativas 64 

 

 

6º 

 

Administração Rural e Empreendedorismo 64 

Forragicultura I 64 

Nutrição e Alimentação de Ruminantes 64 

Melhoramento Genético Animal I 64 
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 Apicultura 64 

Criação de Animais Silvestres 64 

7º 

Forragicultura II 64 

Melhoramento Genético Animal II 64 

Nutrição e Alimentação de Não-Ruminantes 64 

Bovinocultura Leiteira e Bubalinocultura 80 

Comportamento e Bem-Estar Animal 32 

Ovinocultura 64 

8° 

Construções Rurais 64 

Piscicultura 64 

Produção de Rações e Suplementos 48 

Equideocultura 64 

Extensão Rural 64 

Bovinocultura de Corte 80 

9° 

Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos 48 

Avicultura 80 

Suinocultura 80 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal 80 

Avaliação, Classificação e Tipificação de Carcaças 48 

Caprinocultura 64 
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10° 

Trabalho de Curso 64 

Estágio Supervisionado Obrigatório 240 

Atividades Complementares 128 

  

Plano de migração para os ingressantes de 2017/2 

Os alunos ingressantes em 2017/2 solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas 

na matriz de 2012, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão 

as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo: 

 

Semestre Componente Curricular Carga Horária 

 

3º 

              Ecologia 32 

Desenho Técnico 32 

Bioquímica 80 

Fisiologia Animal 64 

Microbiologia Geral 64 

Genética 64 

Parasitologia Animal  48 

Motores e Máquinas Agrícolas 48 

4º 

Fisiologia Vegetal 64 

Fisiologia da Digestão 32 

Fertilidade do Solo 64 
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Fundamentos de Economia 64 

Bioclimatologia Animal 64 

5º 

Manejo e Conservação do Solo 32 

Estatística Experimental 64 

Fundamentos de Nutrição Animal 64 

Higiene Animal 48 

Reprodução Animal 64 

*Disciplinas Optativas 64 

 

 

6º 

 

 

Administração Rural e Empreendedorismo 64 

Forragicultura I 64 

Nutrição e Alimentação de Ruminantes 64 

Melhoramento Genético Animal I 64 

Apicultura 64 

Criação de Animais Silvestres 64 

7º 

Forragicultura II 64 

Melhoramento Genético Animal II 64 

Nutrição e Alimentação de Não-Ruminantes 64 

Bovinocultura Leiteira e Bubalinocultura 80 

Comportamento e Bem-Estar Animal 32 

Ovinocultura 64 
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8° 

Construções Rurais 64 

Piscicultura 64 

Produção de Rações e Suplementos 48 

Equideocultura 64 

Extensão Rural 64 

Bovinocultura de Corte 80 

9° 

Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos 48 

Avicultura 80 

Suinocultura 80 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal 80 

Avaliação, Classificação e Tipificação de Carcaças 48 

Caprinocultura 64 

10° 

Trabalho de Curso 64 

Estágio Supervisionado Obrigatório 240 

Atividades Complementares 128 

 

Plano de migração para os ingressantes em 2017/1: 

 

Os alunos ingressantes em 2017/1 solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas 

na matriz de 2012, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão 

as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo: 

Semestre Componente Curricular Carga Horária 
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4º 

Desenho Técnico 32 

Fisiologia Animal 64 

Motores e Máquinas Agrícolas 48 

Fisiologia Vegetal 64 

Fisiologia da Digestão 32 

Fertilidade do Solo 64 

Fundamentos de Economia 64 

Bioclimatologia Animal 64 

5º 

Manejo e Conservação do Solo 32 

Estatística Experimental 64 

Higiene Animal 48 

Reprodução Animal 64 

*Disciplinas Optativas 64 

 

 

 

6º 

 

 

Administração Rural e Empreendedorismo 64 

Forragicultura I 64 

Nutrição e Alimentação de Ruminantes 64 

Melhoramento Genético Animal I 64 

Apicultura 64 

Criação de Animais Silvestres 64 

7º Forragicultura II 64 
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Melhoramento Genético Animal II 64 

Nutrição e Alimentação de Não-Ruminantes 64 

Bovinocultura Leiteira e Bubalinocultura 80 

Comportamento e Bem-Estar Animal 32 

Ovinocultura 64 

8° 

Construções Rurais 64 

Piscicultura 64 

Produção de Rações e Suplementos 48 

Equideocultura 64 

Extensão Rural 64 

Bovinocultura de Corte 80 

9° 

Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos 48 

Avicultura 80 

Suinocultura 80 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal 80 

Avaliação, Classificação e Tipificação de Carcaças 48 

Caprinocultura 64 

10° 

Trabalho de Curso 64 

Estágio Supervisionado Obrigatório 240 

Atividades Complementares 128 
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Plano de migração para ingressantes em 2016/2: 

 

Os alunos ingressantes em 2016/2 solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas 

na matriz de 2012, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão 

as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo: 

 

Semestre Componente Curricular Carga Horária 

 

5º 

Desenho Técnico 32 

Motores e Máquinas Agrícolas 48 

Fundamentos de Economia 64 

Higiene Animal 48 

Reprodução Animal 64 

*Disciplinas Optativas 64 

 

 

6º 

 

 

Administração Rural e Empreendedorismo 64 

Forragicultura I 64 

Nutrição e Alimentação de Ruminantes 64 

Melhoramento Genético Animal I 64 

Apicultura 64 

Criação de Animais Silvestres 64 

7º 

Forragicultura II 64 

Melhoramento Genético Animal II 64 

Nutrição e Alimentação de Não-Ruminantes 64 
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Bovinocultura Leiteira e Bubalinocultura 80 

Comportamento e Bem-Estar Animal 32 

Ovinocultura 64 

8° 

Construções Rurais 64 

Piscicultura 64 

Produção de Rações e Suplementos 48 

Equideocultura 64 

Extensão Rural 64 

Bovinocultura de Corte 80 

9° 

Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos 48 

Avicultura 80 

Suinocultura 80 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal 80 

Avaliação, Classificação e Tipificação de Carcaças 48 

Caprinocultura 64 

10° 

Trabalho de Curso 64 

Estágio Supervisionado Obrigatório 240 

Atividades Complementares 128 
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Plano de migração para ingressantes em 2016/1: 

 

Os alunos ingressantes em 2016/1 solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas 

na matriz de 2012, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão 

as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo: 

 

Semestre Componente Curricular Carga Horária 

 

 

6º 

 

 

Fundamentos de Economia 64 

Reprodução Animal 64 

Administração Rural e Empreendedorismo 64 

Apicultura 64 

Criação de Animais Silvestres 64 

7º 

Forragicultura II 64 

Melhoramento Genético Animal II 64 

Nutrição e Alimentação de Não-Ruminantes 64 

Bovinocultura Leiteira e Bubalinocultura 80 

Comportamento e Bem-Estar Animal 32 

Ovinocultura 64 

8° 

Construções Rurais 64 

Piscicultura 64 

Produção de Rações e Suplementos 48 

Equideocultura 64 
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Extensão Rural 64 

Bovinocultura de Corte 80 

9° 

Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos 48 

Avicultura 80 

Suinocultura 80 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal 80 

Avaliação, Classificação e Tipificação de Carcaças 48 

Caprinocultura 64 

10° 

Trabalho de Curso 64 

Estágio Supervisionado Obrigatório 240 

Atividades Complementares 128 

 

Plano de migração para alunos ingressantes em 2015/2: 

 

Os alunos ingressantes em 2015/2 solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas 

na matriz de 2012, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão 

as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo: 

 

Semestre Componente Curricular Carga Horária 

7º 

Administração Rural e Empreendedorismo 64 

Apicultura 64 

Criação de Animais Silvestres 64 
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Bovinocultura Leiteira e Bubalinocultura 80 

Ovinocultura 64 

8° 

Piscicultura         64 

Produção de Rações e Suplementos 48 

Equideocultura 64 

Extensão Rural 64 

Bovinocultura de Corte 80 

9° 

Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos 48 

Avicultura 80 

Suinocultura 80 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal 80 

Avaliação, Classificação e Tipificação de Carcaças 48 

Caprinocultura 64 

10° 

Trabalho de Curso 64 

Estágio Supervisionado Obrigatório 240 

Atividades Complementares 128 

 

Plano de migração para alunos ingressantes em 2015/1: 

 

Os alunos ingressantes em 2015/1 solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas 

na matriz de 2012, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão 

as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo: 
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Semestre Componente Curricular Carga Horária 

8° 

Apicultura 64 

Criação de Animais Silvestres 64 

Bovinocultura Leiteira e Bubalinocultura 80 

Ovinocultura 64 

Extensão Rural 64 

Bovinocultura de Corte 80 

9° 

Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos 48 

Suinocultura 80 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal 80 

Avaliação, Classificação e Tipificação de Carcaças 48 

Caprinocultura 64 

10° 

Trabalho de Curso 64 

Estágio Supervisionado Obrigatório 240 

Atividades Complementares 128 

5.3 Termos de compromisso direção de unidades acadêmicas envolvidas com o curso 

Os termos de compromisso das direções de unidades acadêmicas envolvidas com o 

curso estão no Anexo B.   
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5.4. Parcerias e convênios necessários ao desenvolvimento do curso 

O Curso de Graduação em Zootecnia do ICAT/CUR/UFMT não possui uma Fazenda 

Experimental para realização das aulas práticas, atividades de extensão e trabalhos de pesquisa 

e a infraestrutura existente não atende à demanda do curso. 

A parceria com empresas privadas e públicas tem garantido, até o momento, a realização, 

mesmo que não da forma mais adequada, de aulas práticas através das viagens de estudo. Os 

convênios com instituições públicas e privadas são pré-requisito para a realização dos estágios 

curriculares e, sem estes não seria possível o cumprimento de um componente obrigatório para 

conclusão do curso de graduação (Quadro 1). 

As propriedades e empresas parceiras tem disponibilizado a estrutura física e animais 

para a realização dos trabalhos científicos e a execução dos planos de trabalho dos bolsistas e 

voluntários de iniciação científica através da elaboração dos termos de cooperação com o Curso 

de Zootecnia/ICAT/CUR/UFMT (Quadro 2). 

 

Quadro 1 – Lista de empresas com convênios com a UFMT firmados pela ação do curso de 

Zootecnia - Câmpus Rondonópolis. 

 

Empresa Nº de 

registro 

Data de 

vigência 

Descrição 

EMBRAPA/CENTR O 

NACIONAL DE 

PESQUISA DE 

RECURSOS 

GENÉTICOS E 

BIOTECNOLOGIA 

155/2015 Início: 

04/09/2015 

Fim: 

04/09/2020 

Estabelecer as condições  

indispensáveis à viabilização de 

concessão de estágio de 

complementação educacional, 

pela EMBRAPA, a alunos 

regularmente matriculados e 

com efetiva frequência em 

relação aos cursos/programas 

de ensino ministrados pela 

Instituição de Ensino.  
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COPERMUTUM 163/2014 Início: 

12/08/2014 Fim: 

12/08/2019 

Proporcionar aos acadêmicos 

regularmente matriculados nos 

cursos de graduação da 

FUFMT, a oportunidade de 

realização de Estágio 

Supervisionado Obrigatório e 

não obrigatório. 

CPESB - Consultoria e 

Pesquisa Experimental 

LTDA 

170/2014 Início: 

20/08/2014 Fim: 

20/08/2019 

Proporcionar aos acadêmicos 

regularmente matriculados nos 

Cursos de Graduação da 

FUFMT, das diferentes áreas do 

saber, a oportunidade de 

realização de Estágio 

Supervisionado Obrigatório e 

não obrigatório. 

TERRA 

DESENVOLVIMENTO 

AGROPECUÁRIO 

LTDA 

217/2014 Início: 

23/10/2014 Fim: 

23/10/2019 

Proporcionar aos acadêmicos 

regularmente matriculados nos 

Cursos de Graduação da 

FUFMT, das diferentes áreas do 

saber, a oportunidade de 

realização de Estágio 

Supervisionado Obrigatório e 

não obrigatório. 

EMPRESA DE 

PLANEJAMENTO 

AGRICOLA E 

TOPOGRAFIA BOA 

SAFRA LTDA 

236/2014 Início: 

22/10/2014 Fim: 

22/10/2019 

Proporcionar aos acadêmicos 

regularmente matriculados nos 

Cursos de Graduação da 

FUFMT, das diferentes áreas do 

saber, a oportunidade de 

realização de Estágio 
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Supervisionado Obrigatório e 

não obrigatório. 

SUPRENORTE 

AGROPECUÁRIA 

LTDA 

062/2014 Início: 

05/08/2014 Fim: 

05/08/2019 

Proporcionar aos acadêmicos 

regularmente matriculados nos 

Cursos de Graduação da 

FUFMT, das diferentes áreas do 

saber, a oportunidade de 

realização de Estágio 

Supervisionado Obrigatório e 

não obrigatório. 

MAURICIO SILVEIRA 

COELHO E OUTROS.                      

FAZENDA SANTA 

LUZIA-MG 

 Início: 

21/08/2013 Fim: 

21/08/2018 

Proporcionar aos acadêmicos 

regularmente matriculados nos 

Cursos de Graduação da 

FUFMT, das diferentes áreas do 

saber, a oportunidade de 

realização de Estágio 

Supervisionado Obrigatório e 

não obrigatório. 

 

Quadro 2 – Lista de empresas com termo de cooperação com a UFMT firmados pela ação do 

curso de Zootecnia - Câmpus Rondonópolis. 

 

Empresa Nº de 

registro 

Data 

de vigência 

Descrição 

INDEA - MT 030/2010 Início: 

30/03/2010 

Fim: 

31/12/2050 

Tem o intuito de permitir o 

trânsito ágil de informações 

que possam desencadear uma 

tutela eficaz no combate à 

prática de lesão ao interesse 

público, em suas mais variadas 



137 

 

formas e âmbito de incidência, 

sem qualquer desconsideração 

ou sobreposição aos eventuais 

termos de cooperação ou 

convênios já existentes. 

EMBRAPA/DF 083/2014 Início: 

23/04/2014 

Fim: 

23/04/2019 

O presente Termo de 

Cooperação tem por objeto 

estabelecer as condições de 

cooperação das partícipes no 

desenvolvimento de ações 

conjuntas no campo do ensino, 

pesquisa e extensão, mediante 

amplo intercâmbio científico, 

tecnológico, educativo e 

cultural entre as partes, 

abrangendo atividades na área 

do conhecimento de ciências 

agrárias com intuito de 

desenvolvimento de pesquisas, 

diagnóstico, cursos, 

seminários, capacitações e 

outras atividades/eventos entre 

a FUFMT e a EMBRAPA 

GADO DE LEITE. 

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS 

139/2013 Início: 

10/07/2013 

Fim: 

10/07/2018 

Estabelecer condições de 

cooperação dos partícipes no 

desenvolvimento de ações 

conjuntas no campo do ensino, 

pesquisa e extensão, mediante 

amplo intercâmbio científico, 
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tecnológico, educativo e 

cultural entre as partes, 

abrangendo atividades nas 

diversas áreas do 

conhecimento, 

desenvolvimento de pesquisas, 

diagnósticos, consultorias, 

cursos, seminários, 

treinamentos, capacitações, 

eventos e atividades 

complementares de interesse 

comum. 

INSTITUTO 

MATOGROSSENSE 

DO ALGODÃO 

162/2014 Início: 

19/08/2014 

Fim: 

19/08/2019 

Estabelecer as condições de 

cooperação dos partícipes no 

desenvolvimento de ações 

conjuntas no campo do ensino, 

pesquisa e pós-graduação, 

mediante amplo intercâmbio 

científico, tecnológico, 

educativo, e cultural 

abrangendo atividades nas 

diversas áreas do 

conhecimento, viabilizar o 

acesso à infraestrutura em 

ambas as Instituições, 

promover o intercâmbio de 

pessoais docentes e técnicos 

para atender a programas e 

projetos de interesse mútuo. 
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CHÁCARA 

ADRIANA QUINTO 

227/2014 Início: 

07/11/2014 

Fim: 

07/11/2018 

Estabelecer as condições de 

cooperação dos partícipes no 

desenvolvimento de ações 

conjuntas no campo do ensino, 

pesquisa e extensão, mediante 

amplo intercâmbio científico, 

tecnológico, educativo e 

cultural entre as partes. 

FUNDAÇÃO DE 

APOIO À PESQUISA 

AGROPECUÁRIA 

DE MATO GROSSO 

242/2014 Início: 

14/11/2014 

Fim: 

14/11/2019 

Estabelecer as condições de 

cooperação dos partícipes no 

desenvolvimento de ações 

conjuntas no campo do ensino, 

pesquisa e extensão, mediante 

amplo intercâmbio científico, 

tecnológico, educativo e 

cultural entre as partes. 

INNOVATI 

PARTICIPAÇÕES - 

SCP 

004/2016 Início: 

11/07/2016 

Fim: 

11/07/2021 

Estabelecer as condições de 

cooperação dos partícipes no 

desenvolvimento de ações 

conjuntas no campo do ensino, 

pesquisa e extensão, mediante 

amplo intercâmbio científico, 

tecnológico, educativo e 

cultural entre as partes, 

abrangendo atividades nas 

diversas áreas do 

conhecimento, 

desenvolvimento de pesquisas, 

diagnósticos, consultorias, 

cursos, seminários, 
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capacitações e outros eventos 

e, cessão ou disposição de 

funcionários, entre a 

Universidade Federal de Mato 

Grosso e a Fazenda NovaPec 1 
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APÊNDICE A – EMENTAS 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710050 Anatomia dos Animais 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 32 horas 

 

 OBJETIVOS  

   

Apresentar a localização e nomenclatura oficial de estruturas anatômicas capacitando os 

discentes para reconhecimento das relações entre a forma e a função, ente os órgãos e os 

sistemas. 

Reconhecer as particularidades das espécies estudadas. 

Destacar a importância dos conhecimentos morfofuncionais e suas associações às 

demais disciplinas. 

   

 EMENTA   

    

Nomenclatura anatômica. Sistema locomotor. Sistema circulatório. Sistema respiratório. 

Sistema digestivo. Sistema urinário. Sistema genital masculino. Sistema genital feminino. 

Glândulas mamárias. Sistema endócrino. Sistema nervoso. Sistema tegumentar. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
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DYCE, K.M.; SACK, W.O.; WENSING, C.J.G.  Tratado de anatomia veterinária.   2 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, c1997. 663 p. 

FRANDSON, R. D.; WILKE, W. Lee; FAILS, Anna Dee.  Anatomia e fisiologia dos animais 

de fazenda.   6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2005. 454 p. 

GETTY, Robert.  Anatomia dos animais domésticos.   5 ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 

c1986. 

KONIG, Horst Erich.  Anatomia dos animais domésticos:  textos e atlas colorido: órgãos e 

sistemas.  Porto Alegre: Artmed, 2004. 399 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues.  Fundamentos da biologia moderna.   

São Paulo: Moderna, 1990. 254 p. 

ASHDOWN, Raymond; DONE, Stanley.  Os Atlas colorido de anatomia veterinária:  

ruminantes(Os).  Bauru: Manole, 2003. 9.17 p. 

GRAU, Hugo; WALTER, Peter.  Histología y anatomía microscópica comparada de los 

mamíferos domésticos.   Espanha: Labor, [199-]. 210 p. 

HILDEBRAND, Milton; GOSLOW JR., G. E.  Análise da estrutura dos vertebrados.   2. ed. 

Atheneu 2006 ed.. 637 p. 

MILLEN, Eduardo.  Zootecnia e veterinária:  teoria e práticas gerais.  Campinas: ICEA, 1975. 

409 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Biologia Celular 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Ciências Biológicas CBIO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 
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- 16 horas 

 

 OBJETIVOS  

   

 

OBJETIVO GERAL: Possibilitar aos alunos a compreensão dos princípios básicos da 

organização celular, propiciando, desta forma, o entendimento do funcionamento e da 

reprodução celular. Fornecer aos alunos noções básicas que possibilitem a identificação e 

classificação dos seres vivos em nível de reinos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

O estudante deverá ser capaz de: caracterizar seres vivos e seres brutos, agrupando-os 

em cinco reinos na natureza: Monera, Fungi, Protista, Animalia e Plantae, de acordo com suas 

características; comparar os organismos eucariontes e organismos procariontes quanto à 

estrutura celular; diferenciar a célula animal de célula vegetal quanto a forma, estrutura, 

constituição; relacionar as organelas e constituintes celulares com sua função a nível de 

funcionamento celular; caracterizar a mitose e a meiose. 

 
 

 

 
EMENTA   

  
  

Classificação dos seres vivos. Recursos de nomenclatura (Sistema binominal). Célula animal e 

célula vegetal: morfologias, estruturas e funções. Membranas celulares e transporte: osmose, 

transporte ativo e passivo, transportadores. Organelas e funcionamento celular. Divisão celular: 

mitose e meiose. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

DE ROBERTIS, E.D.P. & DE ROBERTIS, JR., E.M.P. Bases da    Biologia  celular e 

molecular.  Rio de Janeiro: Guanabara  Koogan, 2003. 

LODISH, H. etal. Biología celular e molecular.5ª ed. Porto Alegre: Artmed,   2005. 
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 JUNQUEIRA, Luis C. Biologia celular e molecular.  7ª ed Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 

2000. 

JUNQUEIRA, Luis C. & CARNEIRO, José .  Biologia celular e molecular.  8ªed.Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan,   2005. 

 
 

 

 

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

KARP, Gerald. Biologia celular e molecular: conceitos e experimentos. 3ª ed. São Paulo: 

Manole, 2005. 

POLARD, T.D.; EARNSHAW, W.C. Biologia Celular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

VIEIRA, E. C., GUAZINELLI, G. & GUIA, M.M. Bioquímica celular e biologia molecular.  

Rio de Janeiro:  Atheneu, 1991. 

TURNER, P.C.; MCLENNAN, A.G.; BATES, A.B.;WHITE, M.R. Biologia  Molecular. 2ª          

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

ALBERTS, B. Biologia molecular da célula. 4ª ed., Porto Alegre: Artmed,  2004. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710466 Anatomia Vegetal 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Ciências Biológicas CBIO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 16 horas 

 

 OBJETIVOS  
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           Tornar o discente capaz de: a) reconhecer a origem, estrutura, função e organização 

interna e externa dos diferentes tecidos e órgãos do corpo vegetal; b) reconhecer a estrutura da 

célula vegetal, tipos de células e tecidos de raiz, caule, folha, flor, fruto e semente.  

 EMENTA   

    

Célula Vegetal, meristemas, sistemas de tecidos: fundamental, dérmico e condutor, 

estrutura primária e secundária de raiz e caule, estruturas secretoras. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

RAVEN, P. H.; EVERT, R. E.; EICHHORN, S. E. Biologia Vegetal. Rio de Janeiro: 

Editora Guanabara Koogan S.A. 2001. 

OLIVEIRA, E. C. Introdução à Biologia Geral. São Paulo: EDUSP, 2003. 

APPEZATO-DA-GLÓRIA, B & CARMELLO-GUERREIRO, S. M. Anatomia 

Vegetal. Viçosa: Editora UFV. 2006. 

   

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  

 
  

   

FERRI, M. G. Botânica – Morfologia interna das plantas (anatomia). 9ª ed. São Paulo: 

Nobel, 1999. 

GEMMELL, A. R. Anatomia do vegetal em desenvolvimento. Vol 12. São Paulo: EPU. 

1981. 

RODRIGUES, Teresinha de Jesus Deleo. Fisiologia vegetal: hormônios das plantas. São 

Paulo: FUNEP, 2004. 78 p.  
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SAMPAIO, Elvira. Fisiologia vegetal: teoria e experimentos. Ponta Grossa: Ed. UEPG, 

1998. 179 p. 

TAIZ, Lincoln;zeiger, Eduardo. Fisiologia vegetal. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

719 p. 

 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 

61710467 
Bioquímica 80 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Ciências Biológicas CBIO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Conceituar, caracterizar e conhecer as moléculas que constituem os organismos  

vivos, suas funções biológicas, suas propriedades e sua importância biológica.  

Fornecer conhecimento dos conteúdos de Bioquímica para que possam ser 

 utilizados em disciplinas posteriores.  

Produzir importantes visões do conhecimento de Bioquímica para que tenham 

 aplicações práticas na Zootecnia.  
 

   

 EMENTA   

    

A composição molecular das células. Aminoácidos. Peptídios.  Proteínas.  Enzimas. Ácidos 

Nucléicos. Carboidratos. Lipídios. Vitaminas. Metabolismo dos Carboidratos. Metabolismo 
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dos Lipídios. Metabolismo dos Aminoácidos. O Ciclo do Ácido Cítrico. Fosforilação 

Oxidativa. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

CHAMPE, P.C.; HARVEY, R.A; FERRIER, D.R. Bioquímica Ilustrada. 

 Porto Alegre: Artmed, 2007 544 p.  

MARZZOCO, A. e TORRES, B.B. Bioquímica Básica. Rio de Janeiro: Guanabara  

Koogan, 2007.  

 NELSON, D. e COX, M.M. Lehninger Princípios de Bioquímica.  

Porto Alegre: Artmed, 2011.  

STRYER, L.; TYMOCZKO, J. L.; BERG, J. M. Bioquímica. Rio de Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2014.  

* VOET, D.; VOET, J.; PRATT, C. W. Fundamentos de Bioquímica. Porto Alegre: 

 Artmed, 2002.  
 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

BENNET, T. P. e FRIEDEN, E. Tópicos Modernos de Bioquímica. São Paulo: 

 Edgard Blücher, 1987. 175 p.  

 BHAGAVAN, N.V. Bioquímica. Rio de Janeiro: Interamericana, 1977. 829 p.  

BOBBIO, F.O. e BOBBIO, P.A. Introdução à química de alimentos. São Paulo:  

Varela, 1995.  

CONN, E. e STUMPF, P. K. Introdução à Bioquímica. São Paulo: Edgard Blücher, 1980.  

 ROSKOSKI, R. Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 513 p.  

VIEIRA, E.C.; GAZZINELLI, G.; MARES-GUIA, M. Bioquímica Celular e Biologia Molecular. 

São Paulo: Atheneu, 1991.  
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710473 Fisiologia Animal 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 16 horas 

 

 OBJETIVOS  

   

Compreender as respostas, os processos e mecanismos fisiológicos das espécies de 

animais domésticos nos sistemas de produção. 

Objetivos específicos: 

1. Evidenciar a integração entre os sistemas. 

2. Diferenciar as funções, composição, produção e ação dos hormônios. 

3. Destacar a organização dos sistemas de coordenação das funções dos órgãos.  

4. Definir as alterações dos mecanismos fisiológicos para adaptação ao ambiente. 

   

 EMENTA   

    

Endocrinologia. Fisiologia do sistema nervoso. Fisiologia do sistema cardiovascular. 

Fisiologia do sistema respiratório. Fisiologia muscular e do exercício. Fisiologia renal. 

Fisiologia da lactação. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
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ECKERT, Roger. Eckert fisiologia animal: mecanismos e adaptações. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, c2000. xx, 729 p. 

FRANDSON, R. D; WILKE, W. Lee; FAILS, Anna Dee. Anatomia e fisiologia dos animais de 

fazenda. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2005. 454 p. 

GUYTON, Arthur C. Anatomia e fisiologia do sistema nervoso. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Interamericana, 1977. 269 p. 

SCHMIDT-NIELSEN, Knut. Fisiologia animal. São Paulo/ Rio de Janeiro: Edgard Blücher, 

1988. 139 p. 

SWENSON, Melvin J. (Ed.). Dukes: Fisiologia dos animais domésticos. [S.l.] [s.n.] 799 p. 

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, c2010. xxviii, 1228 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

CULCLASURE, David F. Sistema cardiovascular. São Paulo/ Rio de Janeiro: Edgard Blücher, 

1973. 110 p. 

CULCLASURE, David F. Sistema endócrino. São Paulo: Edgard Blücher, 1973. 74 p. 

CULCLASURE, David F. Sistema respiratório. São Paulo/ Rio de Janeiro: Edgard Blücher, 

1973. 95 p. 

CULCLASURE, David F. Sistema urinário. São Paulo/ Rio de Janeiro: Edgard Blücher, 1973. 

130 p. 

GONÇALVES, Paulo Bayard Dias. Biotécnicas aplicadas à reprodução animal. 2. ed. São 

Paulo: Roca, 2008. 395 p. 

HAFEZ, B.Hafez, E. S. E (Org.). Reprodução animal. 7 ed. Sao Paulo/ Rio de Janeiro: Manole, 

2004. 582 p. 

HOAR, William S; HICKMAN , Cleveland P. Manual de laboratório para Fisiologia General y 

Comparada. Barcelona: Omega, 1978. 283 p. 

MACARI, Marcos ; FURLAN, Renato Luís ; GONZALES, Elisabeth (Coord.). Fisiologia 

aviária aplicada a frangos de corte. 2. ed. Jaboticabal: Funep, 2002. xiii, 375 p. 
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PINSETA, Dan Edesio; GUAZZELLI FILHO, Euclides; SASSON, Sezar. Biologia: fisiologia 

animal comparada. São Paulo/ Rio de Janeiro: Anglo, 1985. 140 p. 

SCHMIDT-NIELSEN, Knut. Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente. 5. ed. São Paulo: 

Santos, 2002. 611 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710474 Fisiologia Vegetal 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Ciências Biológicas CBIO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 16 horas 

 

 OBJETIVOS  

   

Compreender os processos fisiológicos responsáveis pelo metabolismo celular, a ação dos 

hormônios vegetais e os processos de germinação, desenvolvimento e reprodução das plantas. 

Subsidiar o entendimento do processo de crescimento e de desenvolvimento dos vegetais, 

especialmente do ponto de vista da produtividade. 

   

 EMENTA   

    

Funções da planta. Fotossíntese. Respiração. Nutrição mineral. Assimilação do 

nitrogênio. Relações hídricas. Transporte de solutos orgânicos. Desenvolvimento vegetativo. 

Desenvolvimento reprodutivo. Dormência e germinação. Senescência e abscisão. Fisiologia 

ambiental. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
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PRADO, Carlos Henrique Britto de Assis; CASALI, Carlos A. Fisiologia vegetal: 

práticas em relações hídricas, fotossíntese e nutrição mineral. São Paulo: Manole, 447 p. ISBN 

8520415539 

RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 6 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 727 p. 

RODRIGUES, Teresinha de Jesus Deleo. Fisiologia vegetal: hormônios das plantas. Sao 

Paulo: FUNEP, 2004. 78 p. ISBN 8587632612 

SAMPAIO, Elvira. Fisiologia vegetal: teoria e experimentos. Ponta Grossa: Ed. UEPG, 

1998. 179 p. 

SUTCLIFFE, James F; BAKER, Dennis A. AS Plantas e os sais minerais. Sao Paulo: 

EPU, 1989. 85 p. (Temas de Biologia;33 ) 

 

   

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  

 
  

   

FERRI, M.G. Fisiologia vegetal vol 1. 2ª ed. São Paulo: Pedagógica e universitária Ltda. 

1985. 

FERRI, M.G. Fisiologia vegetal vol 2. 2ª ed. São Paulo: Pedagógica e universitária Ltda. 

1986. 

ROCHA, Z. M. M. Manual de fisiologia vegetal. Salvador: UFB 3ª ed. 1988. 

TAIZ, Lincoln;zeiger, Eduardo. Fisiologia vegetal. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

719 p. 

UZUNIAN, Armênio. Biologia 7: morfologia e fisiologia vegetal. Sao Paulo/ Rio de 

Janeiro: Anglo, 107 p (Sistema Anglo de Ensino ; 44) 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Fisiologia da Digestão 32 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Demonstrar o processo de digestão e absorção dos alimentos em cada porção do trato 

gastrintestinal das diferentes espécies de animais domésticos.  

Objetivos específicos: 

1. Descrever a constituição anatômica do trato digestivo.  

2. Detalhar a síntese e secreção das enzimas digestivas. 

3. Destacar os hormônios que atuam no processo de digestão e absorção de alimentos. 

4. Compreender o processo de digestão e absorção de cada nutriente. 

5. Comparar o processo de digestão e absorção em diferentes espécies de animais 

domésticos. 

   

 EMENTA   

    

Estrutura do aparelho digestivo: boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino 

grosso e glândulas acessórias. Secreções do estômago, intestino e glândulas acessórias. 

Hormônios do aparelho digestivo. Digestão e absorção de carboidratos, proteínas, gorduras, 
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vitaminas e minerais. Regulação do consumo. Diferenciação do trato gastrointestinal de 

ruminantes e não-ruminantes. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

FRANDSON, R. D; WILKE, W. Lee; FAILS, Anna Dee. Anatomia e fisiologia dos animais de 

fazenda. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2005. 454 p. 

SCHMIDT-NIELSEN, Knut. Fisiologia animal. São Paulo/ Rio de Janeiro: Edgard Blücher, 

1988. 139 p. 

SWENSON, Melvin J. (Ed.). Dukes: Fisiologia dos animais domésticos. [S.l.] [s.n.] 799 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

ASHDOWN, Raymond; DONE, Stanley. Os Atlas colorido de anatomia veterinaria: 

ruminantes(Os). Bauru: Manole, 2003. 9.17 p. 

DYCE, K.M.; SACK, W.O.; WENSING, C.J.G. Tratado de anatomia veterinária. 2 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, c1997. 663 p. 

GETTY, Robert. Anatomia dos animais domésticos. 5 ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 

c1986. 

HOAR, William S; HICKMAN , Cleveland P. Manual de laboratório para Fisiologia General y 

Comparada. Barcelona: Omega, 1978. 283 p. 

MACARI, Marcos ; FURLAN, Renato Luís ; GONZALES, Elisabeth (Coord.). Fisiologia 

aviária aplicada a frangos de corte. 2. ed. Jaboticabal: Funep, 2002. xiii, 375 p. 

PINSETA, Dan Edesio; GUAZZELLI FILHO, Euclides; SASSON, Sezar. Biologia: fisiologia 

animal comparada. São Paulo/ Rio de Janeiro: Anglo, 1985. 140 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 FERTILIDADE DO SOLO 64 horas 
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UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 16 horas 

 

 

 OBJETIVOS  

   

Geral: 

Proporcionar condições de entender o processo de ciclagem de nutrientes dentro do 

enfoque de agricultura sustentável por meio da avaliação das relações do manejo da fertilidade 

do solo com o desenvolvimento social, político e econômico da agricultura. 

Específico: 

(a) Fazer com que o aluno compreenda, analise e interprete o comportamento dos 

elementos do solo de forma sistêmica sabendo que ao alterar qualquer fator este terá 

consequência sobre os demais; 

(b) Capacitar o aluno para que este possa fazer recomendações de adubação e calagem 

adequadas aos diversos sistemas de produção existentes; 

(c) Capacitar o aluno fazer recomendações que minimizem as consequências ecológicas 

e sociais negativas e que maximizem a eficiência das mesmas. 

   

 EMENTA   

    

Estudo das propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos relacionados com a nutrição 

das plantas e importância da matéria orgânica nestas propriedades. Nutrientes essenciais, 

deficiências e excessos, correção da acidez e da alcalinidade dos solos, fertilizantes orgânicos e 

inorgânicos, cálculos para recomendação de corretivos e fertilizantes. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
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BRADY, Nyle C.; WEIL, Ray R. Elementos da natureza e propriedades dos solos. 3. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2013. xiv, 685 p. 

MALAVOLTA, Eurípedes. ABC da análise de solos e folhas: amostragem, interpretação e 

sugestões de adubação. São Paulo: Agronômica Ceres, 1992. 124 p. 

RAIJ, Bernardo van (Editor) et al. Análise química para avaliação da fertilidade de solos 

tropicais. São Paulo: Instituto Agronômico, 2001. 284 p. 

SOUSA, Djalma Martinhão Gomes de (Ed.); LOBATO, Edson (Ed.). Cerrado: correção do solo 

e adubação. 2. ed. Brasília: EMBRAPA Informação Tecnológica, Planaltina: EMBRAPA 

Cerrados, 2004. 416 p. 

TROEH, Frederick R.; THOMPSON, Louis M. Solos e fertilidade do solo. 6. ed. São Paulo: 

Andrei, 2007. 718 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

BRADY, N.C. Natureza e Propriedades dos Solos. Biblioteca Universitária Freitas Bastos, São 

Paulo, 1989. 878p. 

RAIJ, Bernardo Van et al. Análise química do solo para fins de fertilidade. Campinas: Fundação 

Cargill, 1987. 170. 

RESENDE, M.; CURI, N.; RESENDE, S.B.de; CORRÊA, G.F. Pedologia: Base para distinção 

de ambientes. Viçosa, NEPUT, 2002. 338 p. 

SANTOS, Raphael David dos et al. Manual de descrição e coleta de solo no campo. 6. ed., rev. 

e ampl. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2013. 100 p. 
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VITTI, Godofredo César; LUZ, Pedro Henrique de Cerqueira. Utilização agronômica de 

corretivos agrícolas. São Paulo: FEALQ, 2004. 120 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO 32 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Geral: 

Tornar o aluno apto a manejar corretamente os sistemas agrícolas com vistas à 

conservação dos recursos naturais.  

Específico: 

Estudar os sistemas de manejo do solo, especialmente aqueles utilizados na agropecuária 

brasileira; 

Compreender as consequências do uso e manejo inadequados do solo sobre a capacidade 

do mesmo em cumprir com suas funções agroecológicas; 

Conhecer técnicas de controle da degradação e de recuperação de solos degradados; 

Estudar a dinâmica da matéria orgânica do solo em sistemas conservacionistas de 

manejo; 

Conhecer a legislação brasileira referente ao uso e manejo de solos. 

   

 EMENTA   
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Planejamento do uso e manejo do solo. Degradação física, química e biológica do solo, 

conservação do solo, recuperação de áreas degradadas. Terraceamento e estradas rurais. Erosão 

e Sedimentação. Matéria Orgânica do Solo. Qualidade do solo. Sistemas de manejo do solo. 

Rotação de culturas. Solo e o desenvolvimento sócio-econômico. Sustentabilidade do sistema 

de produção com relação ao subsistema solo. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BERTONI, José; LOMBARDI NETO, Francisco. Conservação do solo. 8. ed. São Paulo: Ícone, 

2012. 355 p. 

GUERRA, Antonio José Teixeira ; SILVA, Antonio Soares da ; BOTELHO, Rosangela Garrido 

Machado (Org.). Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações. 8. ed. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 339 p. 

LIBARDI, Paulo Leonel. Dinâmica da água no solo. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2012. 346 p. 

PRUSKI, Fernando Falco (Ed.). Conservação de solo e água: práticas mecânicas para o controle 

da erosão hídrica. 2. ed., atual. e ampl. Viçosa: EdUFV, 2009. 279 p. 

VARGAS, Milton Alexandre T. ; HUNGRIA, Mariangela (Ed.). Biologia dos solos dos 

cerrados. Planaltina: EMBRAPA, 1997. 524 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

LEPSCH, I.F. Formação e conservação dos solos. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2010. 

216 p. 

PIRES, Fabio Ribeiro; SOUZA, Caetano Marciano de. Práticas mecânicas de conservação do 

solo e da água. 2. ed. , rev. e ampl. Viçosa: EdUFV, 2006. 216 p. 
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PRIMAVESI, Ana. Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais. São Paulo: 

Nobel, 2002. 549 p. 

SOUSA, Djalma Martinhão Gomes de (Ed.); LOBATO, Edson (Ed.). Cerrado: correção do solo 

e adubação. 2. ed. Brasília: EMBRAPA Informação Tecnológica, Planaltina: EMBRAPA 

Cerrados, 2004. 416 p. 

TRINDADE, Tiago Pinto da et al. Compactação dos solos: fundamentos teóricos e práticos. 

Viçosa: EdUFV, 2008. 95 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710472 Estatística Experimental 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Capacitar os discentes a planejar experimentos, analisar os dados obtidos, interpretar e 

apresentar os resultados. 

   

 EMENTA   
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Contrastes. Princípios básicos da experimentação. Procedimentos para comparações múltiplas. 

Delineamentos e Arranjos experimentais. Regressão. 

 

 

  

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BANZATTO, D.A.; KRONKA, S.N. Experimentação agrícola. 4. ed. Jaboticabal: FUNEP, 

2006. 237 p. ISBN 858763271X. 

GOMES, F.P. Curso de estatística experimental. 13. ed. São Paulo: Nobel, 1990. 468 p. 

SAMPAIO, I.B.M. Estatística aplicada à experimentação animal. 3. ed. Belo Horizonte: 

Fundação de Estudo e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia, 2007. 264 p. ISBN 

9788587144263 

VIEIRA, S. Estatística experimental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 185 p. ISBN 8522421137 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

COCHRAN, W.G.; COX, G.M. Experimental designs. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 

1992. xiv, 611 p. (Wiley classics library) 

MENDENHALL, William. Introduction to linear models and the design and analysis of 

experiments. Belmont: Duxbury, c1968. 465 p. 

PIMENTEL-GOMES, F.; GARCIA, C.H. Estatística aplicada a experimentos agronômicos e 

florestais: exposição com exemplos e orientações para uso de aplicativos. Piracicaba: FEALQ, 

2002. 309 p. (Biblioteca de Ciências Agrárias Luiz de Queiroz; ISBN 857133014-X 

WINER, B. J. Statistical principles in experimental design. 2. ed. San Diego: McGraw-Hill, 

1971. 907 p. 

YATES, Frank. Experimental design. Darien: Hafner, 1970. 295 p. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710500 Fundamentos de Nutrição Animal 64 horas  

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 16 horas 

 

 OBJETIVOS  

   

           Conhecer os métodos de análise de alimentos. Conhecer os nutrientes que compõem os 

alimentos. Conhecer os fatores que interferem com a composição e valor nutritivo dos 

alimentos. Conhecer as fontes, funções e as exigências em água, minerais e vitaminas. 

Classificar e conhecer a função dos aditivos, divididos em classes de ação e características 

funcionais. 

   

 EMENTA   

    

Análise de alimentos. Classificação e composição química dos alimentos. Água. Função, 

deficiência e fontes de minerais e vitaminas. Aditivos. Balanceamento de ração. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

SILVA, D.J.; QUEIROZ, Augusto Cesar de. Análise de alimentos: métodos químicos e 

biológicos. 3. ed. Viçosa: EdUFV, 2002. 235 p. ISBN 8572691057. 
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LOPES, Darci Clementino; SANTANA, Márcia Cristina Araújo (Ed.). Determinação de 

proteína em alimentos para animais: métodos químicos e físicos. Viçosa: EdUFV, 2005. 98 p. 

ISBN 9788572691956 

SILVA, Sebastião. Matérias-primas para produção de ração: perguntas e respostas. 

Viçosa: Aprenda Fácil, 2009. 249 p. ISBN 9788562032011. 

CAMPOS, Fábio Prudêncio de; NUSSIO, Luiz Gustavo (Org.). Métodos de análise de 

alimentos. Piracicaba: FEALQ, 2004. 135p. ISBN 8571330131 

DETMANN, Edenio (Ed.). Métodos para análise de alimentos. Visconde do Rio Branco: 

Suprema, 2012. 213 p. ISBN 9788581790206. 

ELESBÃO, José Ronaldo; BARBOSA, José Onildo Pereira. Os minerais na alimentação 

animal. Recife: EMATER-PE, 1988. 153 p. 

MAYNARD, Leonard Amby; LOOSLI, John K. Nutrição animal. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 1966. 550 p. 

ANDRIGHETTO, Jose Milton (Org.) et al. Nutrição animal: alimentação animal - 

nutrição animal aplicada. São Paulo/ Rio de Janeiro: Nobel, 2003. 425 p. 

ANDRIGUETTO, José Milton et al. Nutrição animal. São Paulo: Nobel, 2002. 2 v. 

ISBN 9788521301714 

BERTECHINI, Antônio Gilberto. Nutrição de monogástricos. 2. ed. Lavras: EDUFLA, 

2012. 373 p. ISBN 9788581270166. 

LANA, Rogério de Paula. Nutrição e alimentação animal: (mitos e realidades). 2. ed., 

rev. Viçosa: EdUFV, 2007. 344 p. ISBN 9788590506720. 

BUTOLO, José Eduardo. Qualidade de ingredientes na alimentação animal. 2. ed. São 

Paulo: Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, 2010. 430 p. ISBN 8590247317. 
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BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  

 
  

   

MEYER, Helmut. Alimentação de cavalos. São Paulo: Varela, 1995. 303 p. 

OLIVEIRA, Paulo Marcos Agria de (Trad.). Alimentação dos animais monogástricos: 

suínos, coelhos e aves. 2. ed. São Paulo: Roca, 1999. ISBN 8572412689 

LEWIS, LON D. Alimentação e cuidados do cavalo. São Paulo: Roca, 1985. 248p. ISBN 

0812108035. 

LEWIS, Lon D. Nutrição clínica equina: alimentação e cuidados. São Paulo: Roca, 

2000. vii, 710 p. ISBN 9788572412711 

PEIXOTO, Aristeu M. (Org.). Nutrição de bovinos: conceitos básicos e aplicados. 5. ed. 

Piracicaba: FEALQ, 2004. 563 p. (Serie Atualização em Zootecnia 7). ISBN 8571330263. 

SILVA SOBRINHO, Américo Garcia da et al. Nutrição de ovinos. Jaboticabal: FUNEP, 

1996. 258 p. 

BERCHIELLI, Telma Teresinha (Org.); PIRES, Alexandre Vaz (Org.); OLIVEIRA, 

Simone Gisele de (Org.). Nutrição de ruminantes. 2. ed. Jaboticabal: FAPESP, 2011. 616 p. 

ISBN 9788578050689. 

ESPÍNDOLA, Gastão Barrêto. Revisão dos parâmetros não zootécnicos aplicados em 

nutrição de monogástricos. Fortaleza: Expressão gráfica e editora, 2011. 168 p. ISBN 

9788575637500. 

LANA, Rogério de Paula. Sistema Viçosa de formulação de rações. Viçosa: EdUFV, 

2000. 60 p. ISBN 8572690514. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Fundamentos de Economia 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Ciências Econômicas CCE 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Definir os principais conceitos da ciência econômica e apresentar uma síntese do 

pensamento econômico. Distinguir as principais variáveis econômicas e relacioná-las com suas 

atividades. Compreender a relação entre o comportamento da sociedade e seu impacto sobre as 

atividades econômicas. Despertar a curiosidade científica e desenvolver a capacidade de 

reflexão crítica. 

   

 EMENTA   
    

Conceitos Básicos Fundamentais: conceito de economia; recursos escassos; 

diferenciação entre macro e microeconomia; custo de oportunidade; fronteira de possibilidades 

de produção; agentes econômicos; fatores de produção e remuneração dos mesmos.  Noções de 

Microeconomia: conceito de microeconomia; teoria elementar da demanda e oferta de bens e 

serviços; determinação de preços em concorrência; o conceito de equilíbrio de mercado; 

elasticidades e suas aplicações; estruturas de mercado: concorrência perfeita; concorrência 

monopolística, oligopólio, monopólio, monopsônio. Noções de Macroeconomia: conceito de 

macroeconomia; fluxo circular da renda; contas nacionais; a mensuração da atividade 

econômica; produto e renda; a despesa global e seus componentes; a determinação da renda no 

curto prazo; políticas econômicas; objetivos das políticas econômicas; moeda: natureza, oferta, 

demanda e funções da moeda. Crescimento Econômico versus Desenvolvimento Econômico. 
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 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

CÂMARA, Samuel Façanha. Economia: micro e macro. Cuiabá: EdUFMT, 2007. 127 

p. 

CARVALHO, José L. et al. Fundamentos de economia. São Paulo: Cengage Learning, 

c2008. 2 v. ISBN 978852215014 (v.1). 

DAVISSON, William I.; RANLETT, John G. Introdução a análise microeconômica. 

São Paulo: Atlas, 1974. 223 p. 

DORNBUSCH, Rudiger; FISHER, Stanley; STARTZ, Richard. Macroeconomia. 10. 

ed. São Paulo: Mc Graw-Hill, c2009. xx, 615 p. ISBN 9788577260720. 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. 831 p. ISBN 8535208534. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

HUNT, E.K.; SHERMAN, Howard J. Introdução à moderna teoria microeconômica. 

Petrópolis: Vozes, 1977. 194 p. 

MONTELLA, Maura. Micro e macroeconomia: uma abordagem conceitual e prática. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 2012. xiv, 289 p. ISBN 9788522467815 

MORGAN, E. Victor. Introdução à economia. São Paulo: Saraiva, 1979. 510 p. 

REIS, Ricardo Pereira. Introdução à teoria econômica. Lavras: UFLA/FAEPE, 1998. 

108 p. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 922 

p. ISBN 9788522434671. 

STIGLITZ, Joseph E.; WALSH, Carl E. Introdução à microeconomia. Rio de Janeiro: 

Câmpus, 2003. 387 p. ISBN 853521044X. 

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de. Economia: micro e macro. 5. ed. 

Atlas, 2011. xvii, 453 p. ISBN 9788522465873. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Administração Rural e Empreendedorismo 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Transmitir aos alunos os conhecimentos sobre administração da propriedade rural, o 

planejamento de sistemas produtivos e sua avaliação econômica, desenvolvendo habilidade 

criticas para a tomada de decisão no ambiente rural, permitindo gerenciar sistemas de produção, 

com visão empreendedora e com habilidades de relacionamento interpessoal. 

   

 EMENTA   
    

A evolução do setor agrícola brasileiro. Noções e conceitos de Administração Rural. 

Organizações Rurais. Associativismo e Cooperativismo. O Mercado Agropecuário e O 

Processo Administrativo em Organizações Rurais. Planejamento do Sistema de Produção, 

Custo de produção, Formação de preço e Sistemas de custo.  Gerenciamento e Tomada de 

Decisão nas Organizações Rurais. Comercialização Agrícola e Estratégias de Valorização do 

Produto. Habilidades, atitudes e características dos empreendedores. Oportunidades de 

negócios. Plano de negócio. Liderança. Marketing agropecuário e Administração estratégica. 

Gerenciamento de Resultados Econômico-Financeiros nas Organizações Rurais. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
    

BATALHA, M. O. Gestão agroindustrial. São Paulo: Atlas, 2011. 

CALLADO, A. A. C. Agronegócio. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
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CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração.  8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2011. 

SOUZA, Alceu. CLEMENTE, Ademir. Decisões Financeiras e Análise de Investimentos. São 

Paulo: Atlas, 2004. 

 

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

DORNELLAS, J.C.A. Empreendedorismo – Transformando Ideias em negócios. 20. Edição. 

Rio, Campos, 2005. MCDONALD, M. Planos de Marketing. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

L HOFFMANN, R. et al. Administração da empresa agrícola. São Paulo: Pioneira, 1992. 

MEGIDO, J. L. T.; XAVIER, C. Marketing e agribusiness. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

NEVES, M. F. Agronegócio e desenvolvimento sustentável: Uma agenda para liderança 

mundial para produção de alimentos e bioenergia. São Paulo: Atlas, 2011. 

QUEIROZ, TIMÓTEO RAMOS; ZUIN, LUÍS FERNANDO SOARES. Agronegócio - Gestão 

e Inovação. Ed. Saraiva. 2006. CARLOS ALBERTO DECOTELLI, HSIA HUA SHENG, 

FÉLIX SCHOUCHANA. Gestão de Riscos no Agronegócio. 188p. Ed. FGV. 2013. 

REIS, A. J. Comercialização agrícola. Lavras: UFLA/FAEPE, 1997. 

SOUMODIP, S. O empreendedor inovador: faca diferente e conquiste seu espaço no mercado. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

ZYBERSZTAJN, D.; SCARE, R. F. Gestão da qualidade no agrobusiness. 1 ed. São Paulo: 

Atlas, 2003. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Construções Rurais 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas ICAT 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

I – Geral: Fornecer ao aluno os conceitos de construções com finalidade de atividade 

rural. 

II – Específicos: Capacitar o aluno para planejar e dimensionar instalações de produção 

animal e vegetal, assim como edificações de suporte ao meio de produção agrícola. 

   

 EMENTA   
    

Introdução ao projeto e dimensionamento de construções rurais, memorial descritivo, 

orçamento e cronograma físico-financeiro, Habitações rurais, Instalações para gado de corte, 

Instalações para gado de leite, Instalações para aves de corte, Instalações para aves de postura, 

Instalações para suínos, Instalações para caprinos e ovinos, Instalações para equinos, 

Instalações para peixes, Introdução à Barragens de terra. 

 
 

 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

CARNEIRO, Orlando. Construções rurais. 12. ed. São Paulo: Nobel, 1985. 719 p. 

FABICHAK, Irineu. Pequenas construções rurais. São Paulo: Nobel, 1983. 129 p. 

PEREIRA, M.F. Construções rurais. São Paulo: Nobel, 1986. 330p. 
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 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

 

FERREIRA, Rony Antonio. Maior produção com melhor ambiente: para aves, suínos 

e bovinos. 2. ed. Viçosa: Aprenda Fácil, 2011. 401 p. 

MANUAL brasileiro de boas práticas agropecuárias na produção de suínos. Brasília: 

ABCS, 2011. 140 p. 

MORENG, Robert E; AVENS, John S. Ciência e Produção de Aves. São Paulo: 

Roca, 1990. 380 p. 

OHI, Masahiko et al. Princípios básicos para produção de leite bovino. Curitiba: 

UFPR, 2010. 144 p. 

TORRES, Alcides Di Paravicini; JARDIM, Walter R. Criacao de cavalos e de outros 

equinos. Sao Paulo/ Rio de Janeiro: Nobel, 1977. 654 p. 

 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Extensão Rural 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

32 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Promover aos estudantes, conhecimento teórico e prático sobre a extensão rural, e 

capacitá-los a aplicar os principais métodos e técnicas aprendidos, visando contribuir para o 

desenvolvimento rural brasileiro, por meio da solução de problemas tecnológicos, econômicos 

e sociais, o que constitui num forte estímulo à obtenção de maior produção, e consequentemente 

contribui para o aumento da renda e melhoria do padrão e qualidade de vida da população rural. 

 EMENTA   
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A extensão rural no Brasil: história e desenvolvimento. Organização rural e as relações 

sociais e de trabalho em comunidades rurais. A ação pedagógica na extensão rural. 

Planejamento e estratégias de extensão rural. Métodos e formas de trabalho em extensão rural. 

Difusão e adoção de tecnologias para o desenvolvimento de comunidades rurais. Elaboração de 

projetos de extensão rural. Atividades práticas: palestras, demonstrações técnicas e visitas 

técnicas às organizações sociais, produtores familiares e assentamentos rurais. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário; Secretaria de Agricultura Familiar; 

Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural. Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural. Brasília: MDA, 2004. (Disponível em: 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_64/Pnater.pdf). 

 

BRASIL. Governo do Estado de Minas Gerais. Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Emater/MG. Metodologia Participativa de Extensão Rural para o 

Desenvolvimento Sustentável. Belo Horizonte: MEXPAR, 2006. (Disponível em: 

http://www.economia.esalq.usp.br/intranet/uploadfiles/4896.pdf). 

 

FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 12 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002, 93 p (O 

mundo Hoje; 24).  

 

SCHMITZ, Heribert. Agricultura familiar: extensão rural e pesquisa participativa. São Paulo: 

Annablume, 2010. 351 p. 

 

ZUIN, Luís Fernando Soares; ZUIN, Poliana Bruno. Produção de alimentos tradicionais: 

extensão rural. São Paulo: Idéias & Letras, 2008. 219 p. 

 
 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

ALVES, Janice; FIGUEIREDO, Adriano Marcos Rodrigues; ZAVALA, Arturo Alejandro. 

Eficiência dos assentamentos rurais em Mato Grosso. Cuiabá: Ed. UFMT, 2012. 186 p. 

BORGES, Ana Carolina da Silva. Nas margens da história: meio ambiente e ruralidade em 

comunidades “ribeirinhas” do Pantanal Norte, 1870 - 1930. Cuiabá: Ed. UFMT, 2010. 238 

p. 

FERNANDES, Bernardo Mançano. Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão 

agrária atual. São Paulo: Expressão Popular, 2008. 424 p. 
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INSTITUTO EMATER. Estratégias Metodológicas da Extensão Rural do Paraná. Curitiba: 

EMATER, 2009. 200 p. (Disponível em: http://www.emater.pr.gov.br/ 

arquivos/File/Biblioteca_Virtual/Publicacoes_Tecnicas/Metodologia/EstrategiasMetodol

ogicasVolI.pdf). 

JURAN, J. M. Controle da qualidade: ciclos dos produtos: do marketing a assistência técnica. 

4 ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Makron Books, 1992. 266 p.  

MEDEIROS, Leonilde Servolo de; LEITE, Sérgio Pereira. Assentamentos rurais: mudança 

social e dinâmica regional. Rio de Janeiro: Mauad X, 2004. 307 p.  

ORTEGA, Antônio César. Território, políticas públicas e estratégias de desenvolvimento. 

Campinas: Alínea, 2007. 256 p. 

SUZUKI, Júlio César. Geografia agrária: teoria e poder. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 

382 p. 

 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Química Geral  64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Ciências Biológicas CBIO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 32 horas 

 

 OBJETIVOS  

   

Desenvolver no aluno o espírito crítico, o hábito de estudo, a pesquisa científica, o rigor e a 

precisão no uso da linguagem e conceitos básicos da química geral. 

Fornecer ao aluno conhecimento básico envolvendo os principais fenômenos químicos de modo 

a dar subsídio para interpretações em outras disciplinas que envolvam processos químicos. 

Estimular o interesse e a curiosidade do aluno. 

 EMENTA   

    

Introdução à estrutura atômica. Tabela periódica. Ligações químicas: modelo iônico; 

modelo covalente; hibridizações. Funções químicas. Substâncias puras e misturas; fórmulas; 
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equações; estequiometria; preparo de soluções. Reações químicas. Introdução ao equilíbrio 

químico em meio aquoso: pH. Introdução à cinética das reações químicas. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

ATIKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química – Questionando a Vida Moderna e o Meio 

Ambiente. Porto Alegre, Editora Bookman, 3a Edição. 2006. 

BROWN, T.L; LE MAY JR, H.E.; BURSTEN, B.E. & BURDGE, J.R. Química-A Ciência 

Central. São Paulo, Pearson Prentice Hall. Ed. 9. 2005. 

RUSSEL, J.B. Química Geral. São Paulo, Editora Mc Graw Hill. v.1, v.2. 1994. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

MAHAN, B.H. Química um curso universitário. São Paulo, Editora Edgard Blucher Ltda, 2a 

Edição. 1981. 

 KOTZ, J. C., TREICHEL, P. M. WEAVER, G. C. química geral e reações químicas vol. 1 – 

Tradução da 6ª edição norte-americana 

BRADY, J.E.; HUMISTON, G.E. Química Geral. Rio de Janeiro, Editora LTC, 2a Edição, Vol. 

1 e 2. 1986. 

PERUZZO, F.M.; CANTO, E.L. Química na abordagem do cotidiano. São Paulo, Editora 

Moderna, Vol. 1 e 3. 1998. 

RUSSEL, J.B. Química Geral. São Paulo, Editora Mc Graw Hill. 1982. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Cálculo I 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Matemática MAT 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Objetivo Geral: A disciplina tem por objetivo apresentar ao aluno as primeiras noções sobre 

o cálculo diferencial e integral destacando as suas aplicações nas mais diversas áreas do 

conhecimento de forma que o aluno consiga desenvolver capacidade intelectual e de raciocínio 

lógico organizado para a obtenção de modelos (funções) matemáticos e de estudá-los a fim de 

obter informações a respeito do comportamento dos modelos em pontos de descontinuidade, 

pontos de máximos e mínimos, pontos de inflexão, diferenciabilidade e integrabilidade.   

Objetivo Específico: Revisar os conceitos de funções dando ênfase aos comportamentos 

gráficos. Estudar limite e continuidade de funções de uma variável real e apresentar a noção 

intuitiva de limite. Estudar o cálculo de derivada de uma função de uma variável real e 

apresentar a interpretação geométrica e a interpretação física da derivada. Estudar aplicações da 

derivada de uma função de uma variável real. Estudar o cálculo de integrais indefinidas e 

integrais definidas. Relacionar integral definida com o cálculo de áreas. Algumas técnicas de 

integração. 

   

 EMENTA   

    

Funções e modelos; Limites e derivadas; Regras de derivação; Aplicações da derivação; 

Integrais; Aplicações de integrações; Técnicas de integração; Outras aplicações de integração. 
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 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos 

S/A, 1990.Volumes I 

LEITHOULD, L. O cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: Harper & Row do 

Brasil, 1993. 

STEWART, J. Cálculo. 6.ed. São Paulo: Cengage, 2009. v. 1. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

SWODOWSKI, E. W. Cálculo com geometria analítica. Makron Books, 1994. Volumes 

1 

FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: Funções, Limite, Derivação, 

Integração. Makron Books, 1992. 

ÁVILA, G.; Cálculo:  Funções de uma Variável, Vol. 1, LTC 

LANG, S., Cálculo, Volume1, LTC 

ROCHA, L. M. Cálculo I. São Paulo: Atlas, 1996. 

LARSON, R.; HOSTETLER, R. P.; EDWARDS, B. H. Cálculo. São Paulo: McGraw-Hill, 

2006. v. 1. 

THOMAS, G. B. Cálculo. 11. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2009. v.1. 

 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710456 Zoologia 32 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Ciências Biológicas CBIO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 16 horas 
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 OBJETIVOS  

   

        Oferecer ao estudante os subsídios básicos para a apreciação e compreensão da 

diversidade, processos evolutivos e adaptações dos animais ao meio ambiente, enfatizando a 

biologia dos grupos de interesse zootécnico. 

   

 EMENTA   

    

Nomenclatura zoológica. Noções básicas de biodiversidade e filogenia. Biologia dos 

principais grupos zoológicos. Protozoários. Platelmintos. Aschelmintos. Anelídeos. 

Artrópodes. Moluscos. Cordados. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BARNES, Robert D. Zoologia dos invertebrados. 4 ed. Sao Paulo/ Rio de Janeiro: Roca, 

1990. 1179 p. 

Margulis, L . & Schwartz, K.V. Cinco Reinos - Um Guia Ilustrado dos Filos da Vida na 

Terra. Editora Guanabara Koogan S.A., 2001. 

Storer, T.I. et al., Zoologia Geral. Companhia Editora Nacional. 1984. 

 

 

 

 

  

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  

 
  

   

Barnes, R.S.K.; Callow, P. & Olive, P.J.W. Os Invertebrados. Uma nova síntese. 

Atheneu Editora. 1995. 
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Borror, J.D. & Delong, D.M Introdução ao estudo dos insetos. Ed Edgard Blücher. 1989. 

Hickman Jr, C.P.; Roberts, L.S.; Larson, A. Princípios integrados de zoologia. Rio de 

Janeiro, RJ. 11ª ed. Guanabara-Koogan, 2004. 846p. 

Ruppert, E. E.; Fox, R.S.; Barnes, R. D. Zoologia dos invertebrados: uma abordagem 

funcional-evolutiva. São Paulo: Roca, 2005. 1145p. 

STORER, Tracy I. (Org.) et al. ZOOLOGIA geral. 6 ed. Sao Paulo/ Rio de Janeiro: 

Nacional, 1995. 816 p. (Biblioteca Universitaria; 8 ). 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710462 Ecologia 32 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Ciências Biológicas CBIO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 16 horas 

 

 OBJETIVOS  

   

           Compreender os conceitos, expressões e fenômenos específicos de toda a Ecologia, 

caracterizando-os, exemplificando-os e conceituando-os. Compreender o funcionamento e a 

estrutura de um Ecossistema. 

   

 EMENTA   
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Noções básicas de evolução. Condições e recursos. Nicho ecológico. Ecologia de 

populações. Interações entre populações. Ecologia de comunidades. Conservação e 

biodiversidade. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BARROS, Carlos. Ciências: meio ambiente, programas de saúde e ecologia: 5 serie. 55 ed. Sao 

Paulo/ Rio de Janeiro: Ática, 1994. 168 p. (Serie De Olho na Ciência ) ISBN 85-08-03403-

2 

BARROS, Carlos. Os seres vivos: origem da vida, programas de saúde, ecologia. 50. ed. São 

Paulo: Ática, 1995. 176 p. ISBN 8508034059 

PADOVAN, Milton Parron (ed.) (Org.). Agroecologia em Mato Grosso do Sul: princípios, 

fundamentos e experiências. Dourados/MS: EMBRAPA, 2005. 127 p. 

REBOUÇAS, Aldo da Cunha; BRAGA, Benedito; TUNDISI, José Galilzia (Org.). Águas doces 

no Brasil: capital ecológico, uso e conservação. 3. ed. São Paulo: Escrituras, 2006. 703 p. 

   

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  

 
  

   

BEGON, M.; HARPER, J. L.;& TOWNSEND, D. R. Ecology: individuals, populations and 

communities. 3ed. Blackwell Science, 1996. 

BORRINI-FEYERABEND, G. Manejo participativo de áreas protegidas: Adaptando o método 

ao contexto, Temas de política social, UICN, SUR Quito (Equador), 1997. 

GOODLAND, R. & FERRI, M. G. Ecologia do cerrado. Belo Horizonte:Itatiaia. 193p. 

MARGALEF, R. Ecologia. Barcelona:Omega S.A., 1989. 

MORSELLO, C. Áreas protegidas públicas e privadas: seleção e manejo. São Paulo: 

Annablume: Fapesp, 2001. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710457 Química Orgânica  64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Ciências Biológicas CBIO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 16 horas 

 

 OBJETIVOS  

   

 Desenvolver no aluno o espírito crítico, o hábito de estudo, a pesquisa científica, o rigor e a 

precisão no uso da linguagem e dos conceitos básicos da química orgânica. 

 Fornecer ao aluno conhecimento básico de Química Orgânica para subsidiar interpretações 

em outras disciplinas que envolvam processos químicos. 

 Estimular o interesse e a curiosidade do aluno. 

   

 EMENTA   

    

Funções e propriedades: hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos; aromaticidade; alcoóis, fenóis 

e éteres; aldeídos e cetonas; ésteres, ácidos carboxílicos e seus derivados funcionais; aminas e 

amidas. Análise conformacional dos hidrocarbonetos. Estereoquímica. Introdução à reatividade 

dos compostos orgânicos; principais mecanismos de reações. 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BARBOSA, L.C. DE A. Introdução à Química Orgânica. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 

2004. 
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BRUICE, P.Y.; Química Orgânica. São Paulo, Editora Pearson Prentice Hall, 4ª Edição, Vol. 

1 e 2. 2004.  

SOLOMONS, T.W.G. Química Orgânica. Rio de Janeiro, Editora LTC, Vol. 1 e 2. 2005. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 
 

    

ALLINGER, N.L.; et al. Química Orgânica. Rio de Janeiro, Editora Guanabara Koogan, 2a 

Edição. 1978.  

BAIRD, C. Química Ambiental. Porto Alegre, Editora Bookman, 2ª Edição. 2002.  

MCMURRY, J. Química Orgânica. 6 ed. Cengage Learning, Vol. 1 e 2, 2005. 

UCKO, D.A. Química – Para as Ciências da Saúde. Uma introdução à química geral, orgânica 

e biológica. São Paulo, Editora Manole. 2a Edição. 1992. 

VOLLHARDT, K.P.C; SCHORE, N.E. Química Orgânica: Estrutura e Função. Porto Alegre, 

Editora Bookman, 4ª Edição. 2004.  

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Fundamentos da Ciência do Solo 48 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 16 horas 

 

 OBJETIVOS  

   

         Geral: Tornar o aluno apto a reconhecer as inter-relações entre as fases sólida, líquida e 

gasosa dos solos e sua importância para a produção agropecuária.  
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Específicos: Conhecer as principais características físicas, químicas, mineralógicas e biológicas 

do solo e sua interferência na produtividade agrícola dos mesmos; Identificar fatores limitantes 

quanto ao cultivo do solo em diferentes ambientes; Definir as opções de manejo adequado 

conforme as características de cada solo; Possibilitar o conhecimento das principais classes de 

solos do Brasil e suas potencialidades para o uso agrícola. 

   

 EMENTA   

    

Conceitos básicos de solos. Mineralogia do solo. Gênese do solo. Composição do solo. 

Morfologia do solo. Atributos físicos do solo. Atributos químicos do solo. Matéria orgânica do 

solo. Microbiologia do solo. Classificação e levantamento de solos. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BRADY, N.C. Natureza e Propriedades dos Solos. Biblioteca Universitária Freitas Bastos, São 

Paulo, 1989. 878p. 

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos. Brasília: Embrapa, Produção de informação; Rio de Janeiro: EMBRAPA, Centro 

Nacional de Pesquisa de Solos, 2ª ed. 2006. 306p. 

LEPSCH, I. F. Formação e Conservação dos Solos. Oficina de Textos, 2002. 178p SANTOS et 

al. Manual de descrição e coleta de solo no campo. 5ª ed. (revista e ampliada). Viçosa, 

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2005. 100p. 

MOREIRA, F.M.S.; SIQUEIRA, J.O. Microbiologia e bioquímica do solo. Lavras, Editora da 

UFLA, 2006. 729p. 

 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
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NOVAIS, Roberto Ferreira; ALVAREZ, Victor Hugo; BARROS, Nairam Félix et al. 

Fertilidade do Solo. Viçosa-MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2007.1017 

OLIVEIRA, J.B. Pedologia Aplicada. 3ª Ed. Piracicaba, 2007. 592p. 

RESENDE, M.; CURI, N.; RESENDE, S.B.de; CORRÊA, G.F. Pedologia: Base para distinção 

de ambientes. Viçosa, NEPUT, 2002. 338 

OLIVEIRA, J.B. Pedologia Aplicada. 3ª Ed. Piracicaba, 2007. 592p. 

TEXEIRA, W.; TOLEDO, M.C.M.; FAIRCHILD, T.R.; TAIOLI, F.  Decifrando a Terra. 

Editora Oficina de Textos. São Paulo. 2001. 568p 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Física II 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Matemática MAT 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 
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 OBJETIVOS  

   

I – Geral:  

Apresentar os conceitos de gravitação, equilíbrio e elasticidade, de mecânica dos fluidos, 

termodinâmica e física ondulatória, de tal maneira a permitir uma melhor compreensão dos 

fenômenos físicos que permeiam estes conteúdos no mundo que nos cerca.  

II – Específicos:  

O aluno deverá ser capaz de: 

a. Definir temperatura, identificar uma escala termométrica e resolver problemas que 

envolvam mudanças de escala. b. Conceituar calor e capacidade térmica, calcular a variação da 

quantidade de calor de um corpo submetido uma variação de temperatura. c. Explicar o que 

acontece durante as mudanças de fase de uma substância. d. Explicar os fenômenos que ocorrem 

durante a propagação do calor. e. Diferenciar as várias transformações gasosas bem como 

resolver problemas que envolvam transformações gasosas. f. Enunciar as Leis da 

termodinâmica e aplicá-las na resolução de problemas. g. Explicar o que uma perturbação e 

como se propaga, classificar as ondas quanto à sua modalidade e quanto à natureza da 

perturbação, definir fonte de onda, pulso e trem de onda, escrever e interpretar a equação de 

onda, resolver problemas que envolva a equação de onda. h. Conceituar os princípios de 

Gravitação, assim como os princípios de equilíbrio e elasticidade. i. Entender, conceituar e 

definir densidade e pressão em um fluido. j. Conceituar a equação de Bernoulli e entender os 

princípios de viscosidade e turbulência. 

   

 EMENTA   

    

Gravitação. Equilíbrio e elasticidade. Hidrostática e Hidrodinâmica. Movimento 

harmônico. Ondas mecânicas. Ondas sonoras e acústicas. Leis da Termodinâmica e Teoria 

cinética dos gases. 
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 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

NUSSENZVEIG, H. Moysés.  Curso de física básica:  fluidos, oscilações e ondas, calor.  4. ed. 

São Paulo: Edgard Blücher, 2002. V. 2 

NUSSENZVEIG, H. Moysés.  Curso de física básica:  mecânica.  4. ed., rev. São Paulo: Edgard 

Blücher, 2002. V. 1 

TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene.  Física para cientistas e engenheiros.   5. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2006. 3 v. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

CHAVES, Alaor S.  Física básica:  Gravitação, fluidos, ondas, termodinâmica.  São Paulo: LTC, 

2007. 242 p. 

CHESMAN, Carlos; ANDRÉ, Carlos; MACÊDO, Augusto.  Física moderna:  experimental e 

aplicada.  2. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2004. 291 p. 

FEYNMAN, Richard Phillips; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew.  The Feynman 

lectures on fhysics:  quantum mechanics.  United States: Addison-Wesley, c1965. vol. 3 

GOLDEMBERG, José.  Física geral e experimental.   3. ed. São Paulo: Nacional, 1977. 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert.  Física.   2. ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 

1973. 2 v. 

MACEDO, Horácio; LUIZ, Adir Moysés.  Problemas de termodinâmica básica física e química.   

Sao Paulo/ Rio de Janeiro: Edgard Blücher, c1976. 323 p. 

PRIGOGINE, Ilya.  O fim das certezas:  tempo, caos e as leis da natureza.  São Paulo: 

EdUNESP, 1996. 199 p. 

RAMOS, Luiz Antonio Macedo.  Fisica experimental.   Porto Alegre: Mercado Aberto, 1984. 

344 p. 
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REY, A. Bravo.  Fisica/Quimica Modernas:  Fisico-Quimica Basica.  [S.l.]: DCL, 1978. 346 p. 

SEARS, Francis Weston; ZEMANSKY, Mark Waldo; YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, 

Roger A.  Física.   10. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, c2003-2004. 4 v. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Matrizes e Vetores 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Matemática MAT 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Objetivo Geral: A disciplina tem como objetivo proporcionar ao aluno subsídios necessários 

para a construção do conhecimento matemático, visando melhorar o seu melhor desempenho 

durante o curso bem como do futuro profissional. Além disso, é esperado que o aluno domine 

os conceitos matemáticos propostos e desenvolva estratégias para resolução de problemas na 

área. 

Objetivo Específico: 

• operar com matrizes, determinantes e sistemas lineares, bem como utilizá-los na 

resolução de problemas. 

• operar com vetores, representá-los graficamente, bem como utilizá-los na resolução de 

problemas.  

• Correlacionar os conceitos fundamentais das teorias sobre Matrizes e do Cálculo 

Vetorial com os demais tópicos da Matemática bem como com o cotidiano das pessoas e outras 

áreas do conhecimento. 
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 EMENTA   
    

Matrizes; Determinantes; Inversão de matrizes; Sistemas lineares e soluções; Vetores 

no plano e no espaço; Adição de vetores; Multiplicação de um número real por um vetor; 

Produto Escalar; Produto Vetorial; Duplo produto vetorial; Produto misto. 

 

 

 

 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

CAROLIL, A.; CALLIOLI, C.A. & FEITOSA, M. O. Matrizes Vetores e  Geometria Analítica, 

São Paulo, Livraria Nobel, 1976. 

BOULOS, P. & CAMARGO, I. Geometria Analítica: Um Tratamento Vetorial, 3º ed., São 

Paulo, Editora Pearson Education: Prentice Hall, 2005. 

STEINBRUC, A. & WINTERLE, P. Geometria analítica. São Paulo: Pearson education do 

Brasil, 1987. 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

IEZZI, G. & HAZZAN, S. Fundamentos de matemática elementar 4: seqüências, matrizes, 

determinantes e sistemas. São Paulo: Atual, 1993. 

WINTERLE, P., Vetores e Geometria Analítica, São Paulo, Editora Pearson: Makron Books, 

2000. 

SANTOS, N. M. Vetores e Matrizes. Rio de Janeiro:LTC,  IMPA, 1979. 

TROTA, F. Sistemas lineares, matrizes e determinantes. (coleção matemática por assunto, vol. 

5).   São Paulo: Scipione, 1988. 

SIMMONS, G. F. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1. São Paulo: McGraw-Hill, 1968. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Embriologia e Histologia 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Ciências Biológicas CBIO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 16 horas 

 

 OBJETIVOS  

   

Objetivo Geral: Capacitar os alunos a obterem conhecimento nos aspectos histofisiológicos, 

abordando interações no metabolismo e fisiologia dos tecidos e aspectos embriológicos 

básicos. 

Objetivos específicos: 

• Estudar e reconhecer as principais estruturas histológicas em lâminas e micrografias 

eletrônicas dos principais tecidos; 

• Entender a estrutura microscópica dos tecidos; 

• Descrever os processos morfológicos e fisiológicos relativos à reprodução e as etapas do 

desenvolvimento embrionário; 

• Relacionar os anexos embrionários e a placenta com suas respectivas funções. 

   

 EMENTA   

    

Introdução à Histologia e Embriologia. Tecido epitelial. Tecido conjuntivo. Tecido 

adiposo. Tecido cartilaginoso. Tecido ósseo. Tecido sanguíneo e hemocitopoese. Tecido 

muscular. Tecido nervoso. Gametogênese. Fecundação. Clivagem. Blástula e implantação. 

Gastrulação e neurulação. Dobramento do embrião e derivados dos folhetos germinativos. 

Anexos embrionários. 
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 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

KÜHNEL, Wolfgang. Atlas de citologia, histologia e anatomia microscopica: para teoria e 

pratica. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. 409 p. 

SOBOTTA, Johannes. Atlas de histologia: citologia, histologia e anatomia microscópica. 7. ed., 

atual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c007. ix, 259 p.2007 

JUNQUEIRA, C.C., CARNEIRO, J. Noções Básicas de Citologia, Histologia e Embriologia. 

15 ed. 1990. São Paulo: Nobel. 183p. 

 

 

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

FIORI, M.S.H. Atlas de histologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 229p. 2001 

JUNQUEIRA, C.C., CARNEIRO, J. Histologia Básica. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 2008. 524p. 

GARTNER, L.P., HIATT, J.L. Atlas Colorido de Histologia. 4a ed. Editora Guanabara Koogan 

S.A. 2007. 432p. 

MOORE, K.L. & PERSAUD, T.V.N. Embriologia Básica 7a ed. Rio de Janeiro: Editora 

Elsevier. 2007. 

PAPINI, Solange; FRANÇA, Maria Heloisa Sayago. Manual de citologia e histologia: para o 

estudante da área da saúde. São Paulo: Atheneu, 2003. Rio de Janeiro 206 p. (Biblioteca 

Biomédica) 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Desenho Técnico 32 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas ICAT 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 
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- 16 horas 

 

 OBJETIVOS  

   

    O aluno ao final do curso deverá identificar os instrumentos convencionais de desenho 

técnico e seus respectivos recursos para elaboração e reprodução de desenhos; bem como o 

conhecimento sobre as normas que regem o desenho técnico com aplicações pertinentes a sua 

área. Deverá ter a compreensão sobre os mecanismos de projeção ortográfica, assim como a 

perspectivas de peças sólidas, que facilitarão a composição do raciocínio espacial, necessário 

para a visualização e representação de projetos gráficos de sua área de atuação. Deverá ter 

conhecimento sobre representação e leitura de ambientes arquitetônicos rurais, que evoluirão 

futuramente para o desenvolvimento de projetos, usualmente utilizados no seu espaço de 

trabalho e intervenção, seja na concepção de construções rurais e suas instalações, desenho de 

áreas, garantindo a interpretação e interferência em projetos da área ou afins. 

   

 EMENTA   

    

Conceitos Gerais; Instrumentos e Normas; Escalas; Aplicação de linhas e textos; 

formatos e legendas; Cotagem de desenho técnico; Desenho Arquitetônico; Projetos de 

instalações rurais e construções do meio rural. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

FRENCH, Thomas E. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8. ed. São Paulo: Globo, 2005. 

MAGUIRE, D. E.; Simmons, C. H. Desenho técnico. s/l: Hemus, 2004. 257 p.  

SANTOS, Edevaldo G. et al. Desenho prático de concreto armado. 3. ed. São Paulo: Calcitec - 

cálculo, ciência e técnica, 1978. 202 p. (Estruturas de concreto ; 1) 

SPECK, Hendersen José. Manual basico de desenho técnico. 4. ed. Florianopolis: Editora da 

UFSC, 2007. 211 p.  
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SPECK, Hendersen José; PEIXOTO, Virgílio Vieira. Manual básico de desenho técnico. 3. ed. 

Florianopolis: Editora da UFSC, 2004. 179 p.  

   

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  

 
  

   

ABNT. Coletânea de normas de desenho técnico. São Paulo: SENAI – DTE – DMD,  1990. 

86p. 

COSTA, E.C. Arquitetura Ecológica – Condicionamento térmico natural. São Paulo: Edgard 

Blücher. 

MONTENEGRO, G.A. Desenho Arquitetônico. 4 ed. São Paulo: Blucher, 2001,167p. 

NEUFERT, E. A Arte de Projetar em Arquitetura. São Paulo: Gustavo Gili, 1976. 

NEUFERT, P. NEFF, L. Casa, Apartamento, Jardim. São Paulo: Gustavo Gili, 1999. 

PEREIRA, M. F. Construções Rurais. São Paulo: Nobel, 1986. 331p. 

SOUZA, J. L. M. Manual de construções rurais. 3a ed. Universidade Federal do Paraná. 1997. 

165p. 

YANAGI JUNIOR, T.; RODARTE, J. F.; FERREIRA, L.; AMARAL, A. G. Desenho Técnico. 

Universidade Federal de Lavras, 129p. 2010.  
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710400 Microbiologia Geral 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 16 horas 

 

 OBJETIVOS  

 
  

OBJETIVO GERAL: Estudar a Sistemática, Morfologia e Metabolismo dos 

Microrganismos; Cultivo de bactérias e fungos; Ciclo de vida e controle de Microrganismos e 

Genética bacteriana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Dar subsídios para que os alunos sejam capazes de: 

- Classificar os seres microscópicos em seus respectivos reinos; 

- Identificar as principais características que distinguem os seres procariontes dos 

eucariontes; 

- Descrever as principais características dos principais grupos de bactérias e fungos; 

- Definir, descrever e interpretar os principais aspectos associados à morfologia 

bacteriana, através do estudo da forma fundamental das bactérias, suas variações e 

dimensões; 

- Definir, descrever, identificar e classificar os principais aspectos do ciclo de vida dos 

microrganismos, através do estudo da forma fundamental das bactérias e fungos, suas 

variações e funções; 

- Isolar e cultivar bactérias e fungos. 
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 EMENTA   
    

Sistemática dos microrganismos: bactérias, fungos e vírus; Morfologia, ultraestrutura e 

metabolismo; Cultivo de microrganismos; Ciclo de vida e controle de microrganismos; 

Genética bacteriana; Microrganismos de interesse zootécnico; Microbiologia do ar e da água, 

da silagem, do rúmen, do Solo, da ração e doas alimentos. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
    

1. INGRAHAM, J.L.; INGRAHAM, C.A. Introdução à Microbiologia: Uma abordagem 

baseada em estudos de casos. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 723p. 

2. MADIGAN, M.T.; MARTINKO, J.M.; DUNLAP, P.V.; CLARK, D.P. Microbiologia de 

BROCK. 12 ed., Porto Alegre: Artmed, 2010. 1160p. 

3. TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. Microbiologia.  10 ed., Porto Alegre: Artmed, 

2012. 934p. 

4. TRABULSI, L.R.; ALTERTHUM, F. Microbiologia. 5 ed., São Paulo: Atheneu, 2008. 760p. 

5. VERMELHO, A.B.; PEREIRA, A.F.; COELHO, R.R.R.; SOUTO-PRADÓN, T. Práticas de 

Microbiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

   

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

1. FRANCO, B.D.G.M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos Alimentos. São Paulo: 

Atheneu, 2005. 

2. MURRAY, P.R.; ROSENTHAL, K.S.; PFALLER, M.A. Microbiologia Médica. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

3. PELCZAR Jr., J.M.; CHAN, E.C.S.; KRIEG, N.R. Microbiologia : Conceitos e 

Aplicações.  v.1 e v.2, 2 ed., São Paulo : Pearson Education do Brasil, 1997. 
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4. RODRIGUES, R.M.M.S.; ATUI, M.B.; CORREIA, M. e outros. Métodos de Análise 

Microscópica de Alimentos: Isolamento de Elementos Histológicos.  São Paulo: Instituto 

Adolfo Lutz. 1999 

5. RUIZ,  R.L. MANUAL Prático de Microbiologia Prática. São Paulo: Editora da 

Unoversidade de São Paulo, 2000. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710390 Genética 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 16 horas 

 

 OBJETIVOS  

   

 Proporcionar aos discentes os conceitos e princípios fundamentais da área de Genética clássica 

e aplicada e demonstrar a importância desta disciplina dentro da área zootécnica. Propiciar que 

os alunos desenvolvam o senso crítico e a capacidade de análise e interpretação de dados que 

levem à compreensão dos processos biológicos estudados em vários níveis: celular, molecular 

e cromossômico. Fornecendo subsídios que auxiliem na detecção das principais anomalias 

genéticas e cromossômicas. Promover o entendimento da associação entre herança genética e 

características produtivas. A disciplina também visa preparar o aluno para melhor entendimento 

da disciplina melhoramento genético animal.  
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 EMENTA   

    

Genética e sua importância. Células e cromossomos. Mitose e meiose. Leis de Mendel. 

Interação gênica. Alelos múltiplos. Pleiotropia. Herança relacionada ao sexo. Mutação. 

Variações numéricas dos cromossomos. Alterações cromossômicas estruturais. Ligação gênica. 

Mapeamento cromossômico. Herança citoplasmática. Interação genótipo-ambiente. Genética 

de populações. Genética molecular. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, c2009. xxv, 712 p.  

PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

c2011. xxvi, 774 p. 

RAMALHO, Magno Antonio Patto et al. Genética na agropecuária. 5. ed., rev. Lavras: 

EDUFLA, 2012. 565 p. 

   

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  

 
  

   

BORGES-OSORIO, Maria Regina; Robinson, Wanyce Miriam. Genética humana. 2 ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 459 p.  

DRLICA, Karl. Compreendendo o DNA e a clonagem genica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 190 p  

LODISH, Harvey F. et al. Biologia celular e molecular. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 1054 

p. 

 

KARP, Gerald. Biologia celular e molecular: conceitos e experimentos. 3. ed. São Paulo: 

Manole, 2005. xxi, 786 p.  
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RINGO, John. Genética básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 390p. 

 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710464 Estatística Básica 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Proporcionar ao aluno uma visão geral das ferramentas da Estatística aplicadas à 

Zootecnia; capacitar o aluno para o processo de manuseio de dados, construção e interpretação 

de gráficos e tabelas; qualificar o aluno para a estimação e análise de parâmetros populacionais; 

fornecer ao aluno conhecimentos sobre amostragem e as principais ferramentas da Estatística 

Inferencial; proporcionar a qualificação do aluno nos processos de análise de dados e de tomada 

de decisões; incentivar o desenvolvimento do raciocínio lógico. 

   

 EMENTA   

    

Introdução à teoria da probabilidade. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. 

Esperança matemática, variância e covariância. Distribuições de variáveis aleatórias discretas e 

contínuas.  Estatística descritiva. Regressão linear simples e correlação amostral. Testes de 

hipóteses: qui-quadrado, F, z e t. 
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 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística básica: métodos 

quantitativos. 4. ed. São Paulo: Atual, c1997. 321 p. 

DOWNING, Douglas; CLARK, Jeff. Estatística aplicada. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. XVI, 351 p. (Série Essencial). 

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. 6 

ed. São Paulo/ Rio de Janeiro: Atlas, 1996. 286 p. 

MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antônio Carlos Pedroso de. Noções de 

probabilidade e estatística. 6. ed., rev São Paulo: EDUSP, 2005. 392 p. (Acadêmica; 40). 

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: probabilidade e inferência. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2010. xiv, 375 p. 

SPIEGEL, Murray R. Estatística. 3. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. XV, 

643 p. 

TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística básica. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, c1985. 459 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 224 p. 

FERNANDEZ, Pedro Jesus. Introdução à teoria das probabilidades. Rio de Janeiro: 

LTC, 1973. 162 p. 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Estatística geral e aplicada. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2005. 421 p. 

RIBEIRO JUNIOR, Jose Ivo. Analises Estatísticas no Excel: guia prático. Viçosa: Ed. 

UFV, 2005. 249 p. 

VIEIRA, Sonia. Elementos de estatística. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 145 p. 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710468 Parasitologia Animal 48 horas 
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UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

 16 horas 

 

 OBJETIVOS  

   

             Capacitar o discente para a identificação, prevenção e controle dos parasitos de 

interesse zootécnico.  

   

 EMENTA   

    

Princípios básicos de epidemiologia e interação parasito, hospedeiro e ambiente. 

Principais parasitos e parasitoses de importância em animais de produção e em saúde pública 

no Brasil. Técnicas de diagnóstico parasitológico e profilaxia das parasitoses, com ênfase ao 

controle estratégico. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BOWMAN, D.D.; LYNN, R.C.; EBERHARD, M.L.; ALCARAZ, A. Parasitologia 

Veterinária de Georgis. 8 ed. Barueri, SP: Manole, 2006. 422p. 

HOFFMANN, R.P. Diagnóstico de Parasitismo Veterinário. Porto Alegre: Sulina. 1987. 

156p. 

REY, L. Parasitologia. 4ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2008. 883p. 
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MARTINS, J.R.S; FURLONG, J.; PRATA, M.C.A. Carrapato: problemas e soluções. 

Juiz de Fora. Embrapa Gado de Corte. 2005. 65p. 

TAYLOR, M.A.; COOP, R. L.; WALL, R. L. Parasitologia veterinária. 3. ed. Rio de 

Janeiro (RJ): Guanabara Koogan, 2010. 742p. 

FERREIRA, M.U. Parasitologia contemporânea. 1ª ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara 

Koogan, 2012. 236p. 

UENO, H.; GUTIERRES, V.C. Manual para diagnóstico das helmintoses de ruminantes. 

4ª ed. Japan International Cooperation Agency. Toquio, Japão. 1998. 143p. 

   

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  

 
  

   

ROBERTS, L.S.; JANOVY Jr, J. SCHMIDT, P.; SCHMIDT, G.D. Foundations of 

Parasitology. 7 ed. Higher Education. 2004. 702p. 

FORTES, E. Parasitologia veterinária. Porto Alegre, Sulina, 3ª edição, 1997. 

PESSOA, S.B. Parasitologia médica. 11ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1988. 

SLOSS, M.V.; KEMP, R.L.; ZAJAC, A.M. Parasitologia Veterinária. Manole, São 

Paulo 1999. 

URQUHART, G.M.; DUNN, A.M.; ARMOUR, J.; JENNINGS, F.W. Parasitologia 

Veterinária. Editora Guanabara Koogan, 2ª edição, 1996.IANNI, Octávio. Origens agrarias do 

estado brasileiro. Sao Paulo/ Rio de Janeiro: Brasiliense, 2004. 255 p.  
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710454 Introdução à Zootecnia 48 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Apresentar o panorama geral do Curso de Zootecnia e da área de atuação do Zootecnista; 

Promover a familiarização e o nivelamento acerca dos conceitos básicos da área zootécnica e 

dos aspectos gerais da profissão de Zootecnista; Propiciar o contato com vários segmentos de 

atuação profissional. Fornecer noções básicas sobre os principais sistemas produção e 

respectivas cadeias produtivas. 

   

 EMENTA   

    

Introdução ao estudo da Zootecnia. Histórico da Zootecnia como ciência e profissão. 

Origem e evolução e domesticação das espécies de interesse zootécnico. Fundamentos da 

ezoognósia. Pecuária - sistemas de produção e criação de animais domésticos e silvestres. Áreas 

de atuação do profissional Zootecnista. Deontologia. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

DOMINGUES, Octavio. O Gado nos tropicos. Rio de Janeiro [s.n.] 1961. 315 p. (Serie 

Monografias; 4 ). 
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Ferreira, W.M. et al. Zootecnia brasileira: quarenta de história e reflexões. Recife: UFRPE, 

imprensa universitária, 2006. 

GIANNONI, Marcos Antonio; GIANNONI, Miriam Luz. Gado de leite: Genética e 

Melhoramento. Jaboticabal: Giannoni, 1987. 374 p. 

Torres, A.P., Jardim, W.R. Jardim L.M.B.F. Manual de Zootecnia: Raças que interessam ao 

Brasil. São Paulo, editora Agronômica Ceres, 2ª edição. 1982. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

CAMARGO, M.X. & CHIEFFI, A. Ezoognósia. Instituto de Zootecnia, São Paulo, 1971.  

CFMV. Legislação Medicina Veterinária e Zootecnia, Brasília, Conselho Federal de Medicina 

Veterinária,1997. 

CORRADELLO, E. F. A. Criação de Ovinos: Antiga e contínua atividade lucrativa. São Paulo. 

1988.  

Domingues, O. Introdução à Zootecnia. Série didática – Nº 5, 3ª Edição. Rio de Janeiro. 1968.  

Englert, Sérgio Inácio, Avicultura: tudo sobre raças, manejo e nutrição. Editora(s) 

Agropecuária, 7.ed, 1998.  

PEIXOTO, A.M. et al. Exterior e julgamento de bovinos. FEALQ/SBZ, Piracicaba, 1970.  

SANTOS, R. Os cruzamentos na pecuária tropical. Ed. Agrop. Tropical, Uberaba, 1990.  

TORRES, A. P.; JARDIM, W. R., Criação do cavalo e de outros equinos. Editora(s) Nobel, 

3.ed, 1987. MEDINA, J. G., Cunicultura: a arte de criar coelhos. Editora(s) Instituto 

Campineiro de Ensino Agrícola, 1981. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710130 Motores e Máquinas Agrícolas 48 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas ICAT 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Reconhecer os principais componentes e sistemas de funcionamento de máquinas e 

implementos agrícolas; 

Aplicar e recomendar normas de segurança na utilização de máquinas e implementos 

agrícolas; 

Executar a manutenção básica em máquinas e implementos agrícolas; 

Regular as máquinas e implementos agrícolas; 

   

 EMENTA   

    

Máquinas de interesse zootécnico. Tração animal. Tração mecânica. Estudo teórico e 

aplicado de máquinas para as diversas operações zootécnicas. Elementos básicos de mecânica. 

Mecanismos de transmissão de potência. Aproveitamento da potência dos tratores. Motores de 

combustão interna Lubrificação e lubrificantes. Sistemas hidráulicos. Regulagem de máquinas 

e implementos agrícolas. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BRUNETTI, Franco. Motores de combustão interna. São Paulo: Blücher, 2012. 553 p. 
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MIALHE, Luiz Geraldo. Máquinas agrícolas para plantio. Campinas: Millennium, 2012. xxiv, 

623 p. 

PORTELLA, José Antonio. Semeadoras para plantio direto. Viçosa: Aprenda Fácil, 2001. 249 

p. 

SAAD, Odilon. Maquinas e tecnicas de preparo inicial do solo. 5 ed. Sao Paulo/ Rio de Janeiro: 

Nobel, 1997. 98 p 

SILVEIRA, Gastão Moraes da. Máquinas para colheita e transporte. Viçosa: Aprenda Fácil, 

2001. 289 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

COAN, Osvaldo. Ferramentas para manutencao de maquinas e implementos agricolas. 

Jaboticabal: FUNEP, 1997. 37 p. 

MIALHE, Luiz Geraldo. Máquinas agricolas: ensaios e certificacao. Piracicaba: Fundação de 

Estudos Agrários Luiz de Queiroz, 1996. 722 p. 

PORTELLA, José Antonio. Colheita de grãos mecanizada: implementos, manutenção e 

regulagem. Viçosa: Aprenda Fácil, 2000. 190 p. 

REIS, Elton Fialho (Elab.); VIEIRA, Luciano Baião (Elab.). Plantio direto: operação e 

regulagem de semeadoras-adubadoras. [2. ed.]. Brasília: SENAR, 2009. 96 p. 

TEIXEIRA, Mauri Martins; RUAS, Renato Adriane Alves; GOIS, José Maurício. Operação e 

manutenção de pulverizador costal motorizado. Brasília: LK, 2008. 156 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710410 Bioclimatologia Animal 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 
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 OBJETIVOS  

   

Conferir aos estudantes noções básicas de estudo do clima e sua interferência com a 

produtividade dos animais domésticos em diferentes sistemas de produção. 

 

Objetivos específicos: 

1. Conceituar Ambiente Térmico e compreender de que forma este interfere no conforto 

de cada espécie doméstica; 

2. Compreender como o animal recebe o impacto das diversas variáveis climáticas, e 

como o organismo reage fisiologicamente à situação de estresse ambiental; 

3. Buscar alternativas de reverter a fonte de estresse, tornando o ambiente favorável ao 

desenvolvimento do animal. 

   

 EMENTA   

    

Conceitos de meteorologia. Climas do Brasil. Equipamentos e aparelhos 

meteorológicos, câmeras climáticas. Ação do meio ambiente sobre os animais. 

Termorregulação. Reação animal ao ambiente. Medida da tolerância às condições tropicais e 

níveis de estresse ao frio e ao calor. Características morfofuncionais de adaptação ao ambiente. 

Efeitos do ambiente na produção e reprodução animal. Controle do ambiente e instalações. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BAÊTA, F.C. Ambiência em edificações rurais: conforto animal. 2. Ed. Viçosa, MG: Ed. UFV, 

2012. 269p. 

FERREIRA, R.A. Maior produção com melhor ambiente para: aves, suínos e bovinos. Viçosa, 

MG: Aprenda Fácil, 2011. 401p. 

SILVA, R.G. Introdução à Bioclimatologia animal. São Paulo: Nobel, 2000. 
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BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

  
  

CURTIS, S.E. Environmental management in animal agriculture. Ames: Iowa State University 

Press, 1983. 403p. 

DUNLAP, S.E., VINCENT, C.K. Influence of post breeding thermal stress on conception rate 

in beef cattle. Journal of Animal Science, v.32, 1971, p. 1216-1218. 

EINARSSON, S., MADEJ, A., TSUMA, V. The influence of stress on early pregnancy in te 

pig. Animal Reproduction Science, v.42, 1996, p. 165-172. 

  JOHNSON, H.D. Bioclimatology and adaptation of livestock. Elsevier, 1987. 279p. 

MÜLLER, P.B. Bioclimatologia aplicada aos animais domésticos. 3ª ed. Porto Alegre- Sulina, 

1989. 262p. 

SWENSON, Melvin J. (Ed.). Dukes: Fisiologia dos animais domésticos. [S.l.] [s.n.] 799 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710480 Higiene Animal 48 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 
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 OBJETIVOS  

   

             Capacitar o discente para a compreensão dos métodos de controle e prevenção das 

principais doenças que acometem os animais de produção. 

  
 

 EMENTA   
  

  

Higiene como método de promoção e preservação da saúde e bem estar dos animais. 

Saneamento aplicado à atividade zootécnica. Princípios de imunologia e imunização. Doenças 

de importância para saúde animal e para a saúde pública. Medidas profiláticas aplicadas à 

criação de animais de interesse zootécnico. Legislação sanitária animal. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

Brasil. Manual de Legislação: programas nacionais de saúde animal do Brasil / Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. Departamento 

de Saúde Animal. – Brasília: MAPA/SDA/DSA, 2009. 

Brasil. Manual de controle de roedores. Brasília: Ministério da Saúde, Fundação Nacional de 

Saúde, 2002. 132p. 

Brasil. Manual de saneamento. 3. ed. rev. - Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2006. 408p. 

CORREA, W.M.: CORREA, C.A.M. Enfermidades infecciosas dos mamíferos domésticos. 2 

ed. Rio de Janeiro: GUANABARA KOOGAN, 1992. 843p. 

DOMINGUES, P. F.; LANGONI, H. Manejo Sanitário Animal. Rio de Janeiro: EPUB, 2001. 

224p. 
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RADOSTITS, O.M.; GAY, C.C.; BLOOD, D.C.; HINCHHCLIFF, K.W. Clínica veterinária. 

Um tratado de doenças dos bovinos, ovinos, suínos e equinos. 9 ed., Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002. 1737p. 

 

   

 

Bibliografia Complementar  

 
 

   

MARTINS, J.R.S; FURLONG, J.; PRATA, M.C.A. Carrapato: problemas e soluções. Juiz de 

Fora. Embrapa Gado de Corte. 2005. 65p. 

CORTÊS, J. A. Epidemiológica: Conceitos e princípios fundamentais. São Paulo. Livraria 

Varela. 1993. 227p. 

FORTES, E. Parasitologia Veterinária. Icone Editora. São Paulo. 1997.  

THRUSFIELD, M. Epidemiologia veterinária. 2 ed., São Paulo: Roca. 2004. 556p. 

TAYLOR, M.A.; COOP, R. L.; WALL, R. L. Parasitologia veterinária. 3. ed. Rio de Janeiro 

(RJ): Guanabara Koogan, 2010. 742p. 

TIZARD, I. R. Imunologia veterinária: uma introdução. 8. ed. Elsevier Brasil, 2009. 608p. 

 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710522 Reprodução Animal 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 
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 OBJETIVOS  

   

Apresentar o panorama geral da importância da reprodução animal no Curso de 

Zootecnia. Com isso, proporcionar aos estudantes a oportunidade de avaliar os sitemas genitais 

e reprodutivos das espécieis domésticas; conhecer as nomenclaturas, termos técnicos e 

programas de reprodução assistida; Conhecer os principais protocolos adotados em estação de 

monta e uso de Inseminação Artificial em bovinos, caprinos, ovinos, equinos, suínos. 

   

 EMENTA   
    

Introdução à reprodução animal. Diferenciação sexual das espécies domésticas. 

Intersexos – hermafroditos e fremartin. Aspectos gerais na morfologia do sistema genital 

feminino e masculino. Fisiologia da reprodução, puberdade, ciclo estral e maturidade sexual de 

matrizes. Fisiologia da reprodução, puberdade e maturidade sexual de reprodutores. 

Gametogênese, fecundação, estação e parto. Biotecnologias Aplicadas (Inseminação artificial, 

Transferências de Embriões, Micromanipulação e Tecnologia de células reprodutivas, Testes 

de DNA e Criopreservação de Gametas e Embriões). 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
    

HAFEZ, B.Hafez, E. S. E (Org.). Reprodução animal. 7 ed. Sao Paulo/ Rio de Janeiro: Manole, 

2004. 582 p 

GONÇALVES, Paulo Bayard Dias. Biotécnicas aplicadas à reprodução animal. 2. ed. São 

Paulo: Roca, 2008. 395 p. 

KARP, Gerald. Biologia celular e molecular: conceitos e experimentos. 3. ed. São Paulo: 

Manole, 2005. xxi, 786 p. 

PRIMEIRO SIMPOSIO PAULISTA DE BUBALINOCULTURA; BARNABE, Valquiria 

Hyppolito (ed.) (Org.). Anais: primeiro simpósio paulista de...19 a 21 de agosto de 

1999:bubalinos: sanidade, reprodução e produção. Jaboticabal: FUNEP, 1999. 202 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
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Compendio de Reproducao Animal. Perquisa – desempenho- integridade. Intervet. (sem data). 

Fisiologia da reprodução de aves. Campinas: Fund. APINCO de Ciência e Tecnologia Avícolas, 

1994.il. 

Galina, C., ... [et al.]. Avanços na reprodução bovina. – Pelotas: Ed. Universitária/ UFPel, 2000. 

Manual de Inseminação Artificial da Associação Brasileira de Inseminação Artificial (ASBIA), 

Ed.2003; 

Manual para exame andrológico e avaliação de sêmen animal / Colégio Brasileiro de 

Reprodução Animal. 2. ed.  – Belo Horizonte: CBRA, 1998. 49p.: il. 

SILVA, A.E.D.F., ... [et al.]. Criação de Eqüinos, Manejo reprodutivo e da alimentação. – 

Brasília: Embrapa – SPI/ Embrapa-Cenargen, 1998. 99p. : il. 

SWENSO, M.J. Dukes – Fisiologia dos Animais Domésticos. 10ª Ed., Ed. Guanabara.- São 

Paulo. 1998. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710484 Forragicultura I 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Instruir o aluno sobre as principais forrageiras utilizadas em sistemas de pastejo, além de 

capacita-lo sobre aspectos importantes da implantação de pastagens, manejo do pastejo, 

pastagens nativas e campos para produção de sementes. 

 

 

 EMENTA   
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Terminologias básicas em Forragicultura e pastagens. Importância das pastagens na produção 

animal. Estacionalidade forrageira. Anatomia, morfologia e fisiologia de plantas forrageiras. 

Identificação e controle das principais pragas e plantas daninhas em pastagens. Principais 

gramíneas e leguminosas forrageiras. Implantação de pasto. Pastagens nativas. Produção de 

sementes de forrageiras. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
    

ALCANTARA, P. B. Plantas forrageiras: gramíneas e leguminosas. 3 ed. São Paulo: Nobel, 

1986. 150 p. 

EUCLIDES, V. P. B. Alternativas para intensificação da produção de carne bovina em 

pastagem. Campo Grande: EMBRAPA, 2000. 66 p. 

GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R. P. L.; BATISTA, G. C.; 

BERTI FILHO, E.; PARRA, J. R. P.; ZUCCHI, R. A.; ALVES, S. B.; VENDRAMIN, J. D.; 

MARCHINI, L. C.; LOPES, J. R. S.; OMOTO, C. Entomologia agrícola. Piracicaba: FEALQ, 

2002. 920 p. 

MACHADO, L. A. Z.; KICHEL, A. N. Ajuste de lotação no manejo de pastagens. Dourados: 

EMBRAPA, 2004. 55 p. 

SOUSA, D.M.G.; LOBATO, E. Cerrado: correção do solo e adubação. 2ª ed. Brasília, DF: 

Embrapa Informação Tecnológica, 2004. 416 p. 

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 918 p. 

   

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

FONSECA, D. M.; MARTUSCELLO, J. A. Plantas Forrageiras. Viçosa: UFV, 2010. 537 p. 

LORENZI, H. Manual de identificação e controle de plantas daninhas: plantio direto e 

convencional. 6. ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2006. 339 p. 

MARTHA JUNIOR, G. B.; VILELA, L.; SOUSA, D. M. G. Cerrado: uso eficiente de corretivos 

e fertilizantes em pastagens. Planaltina: EMBRAPA Cerrados, 2007. 224 p. 
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REIS, R. A.; BERNARDES, T, F.; SIQUEIRA, G. R. Forragicultura: Ciência, Tecnologia e 

Gestão dos Recursos Forrageiros. Jaboticabal: Maria de Lourdes Brandel – ME, 2013. 714 p. 

PEIXOTO, A. M. (Ed.). Pastagens: fundamentos da exploração racional. 2. ed. Piracicaba: 

FEALQ, 1994. 

 908 p. 

VILELA, H. Pastagem: seleção de plantas forrageiras, implantação e adubação. Viçosa: 

Aprenda Fácil, 2005. 283 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710479 
Nutrição e Alimentação de Ruminantes 

64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Prover a fundamentação teórica / prática necessária à compreensão e desenvolvimento 

da nutrição e alimentação de animais ruminantes. Capacitar ao acadêmico a estimar o valor 

nutritivo dos alimentos, realizada a partir da caracterização e quantificação das frações químicas 

e dos processos de digestivos, absortivos e de metabolismo. Calcular as exigências nutricionais 

de animais ruminantes. Formular rações concentradas, misturas minerais e dietas para animais 

ruminantes, associadas ao manejo nutricional e alimentar dos animais.  

   

 EMENTA   

    

Avaliação de alimentos. Microbiologia do rúmen. Degradação, fermentação e 

metabolismo de carboidratos, compostos nitrogenados e lipídios em ruminantes. Aditivos na 
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nutrição de ruminantes. Exigências nutricionais. Formulação de rações e misturas minerais. 

Manejo nutricional. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BERCHIELLI, Telma Teresinha; PIRES, Alexandre Vaz; OLIVEIRA, Simone Gisele de.  

Nutrição de ruminantes.  2. ed.  Jaboticabal:  FAPESP,  2011. 616 p. 

DETMANN, Edênio (Ed.). Métodos para análise de alimentos. Visconde do Rio Branco: 

Suprema, 2012. 213p. 

VALADARES FILHO, S.C., MARCONDES, M.I., CHIZZOTTI, M.L., et al. Exigências 

Nutricionais de Zebuínos Puros e Cruzados. BR-Corte, 2a Ed., 2010. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

BITTAR, C.M. et al. Minerais e aditivos para bovinos. In: Simpósio sobre nutrição de bovinos. 

Piracicaba: FEALQ, 2006. 376p. 

CARVALHO, Fernando Antônio Nunes; BARBOSA, Fabiano Alvim; MCDOWELL, Lee 

Russell.  Nutrição de bovinos a pasto.  2. ed.  Belo Horizonte:  Papel Form,  2003. 

DUKES, H.H.  Dukes Fisiologia dos animais domésticos.  11. ed.  Rio de Janeiro:  Guanabara 

Koogan,  c1996. xiv, 856 p. 

KOZLOLSKI, GILBERTO VILMAR. Bioquímica dos Ruminantes. 3ed. Santa Maria (RS): 

EdUFSM, 202. 140p. 

PEDREIRA, CARLOS GUILHERME SILVEIRA. Produção de ruminantes em pastagens. 

Piracicaba: FEALQ 2007, 472p. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710481 Melhoramento Genético Animal I 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Desenvolver uma visão ampla sobre os conceitos básicos do melhoramento genético 

animal no que tange a seleção, adaptação, produção e conservação dos recursos genéticos 

animais. Desenvolver o senso crítico sobre os desafios impostos à produção animal pelos 

diversos sistemas de produção. O discente deverá ser capaz de analisar e aplicar corretamente 

as diferentes ferramentas do melhoramento genético animal a fim de promover mudanças 

genéticas nos rebanhos que atendam às necessidades da sociedade.  

   

 EMENTA   

    

Princípios e conceitos básicos de melhoramento genético animal. Genética quantitativa 

aplicada à derivação de componentes de variância e parâmetros genéticos. Seleção, resposta à 

seleção e fontes de informação utilizadas para seleção. Acasalamentos e sistemas de 

acasalamento. Métodos de seleção tandem, níveis independentes de eliminação, índice de 

seleção, melhor predição linear não-viesada. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

GIANNONE, M.A. e GIANNONE, M.L. Genética e melhoramento de rebanhos nos trópicos. 

São Paulo: Editora Nobel, 1983. 
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PEREIRA, J.C.C. Melhoramento Genético Aplicado à Produção Animal, 6ª Ed.- Belo 

Horizonte: FEPMVZ Editora, 2012. 

KINGHORN, B. (Ed.) et al. Melhoramento animal: uso de novas tecnologias. Piracicaba: 

FEALQ, c 2006. 367 p. ISBN 8571330425 

LOPES, P. Teoria do melhoramento animal. Belo Horizonte: FEPMVZ, 2005. 118 p. ISBN 

8587144219. 

SILVA, R.G. Métodos de Genética Quantitativa: aplicados ao melhoramento animal. Ribeirão 

Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 1982. 162 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

BOWMAN, J.C. Introdução ao melhoramento genético animal. Sao Paulo/ Rio de Janeiro: EPU, 

1981. 87 p. 

GIANNONE, M.A. e GIANNONE, M.L. Genética e melhoramento de rebanhos nos trópicos: 

questões e exercícios. Jaboticabal-SP: Editora Nobel, 1983. 

LUSH, J.L. Animal breeding plans. 3 ed. Ames: Iowa State University, 1970. 443 p. 

PIRCHNER, F. Population genetics in animal breeding. San Francisco: W. H. Freeman, 1969. 

270 p. 

SAMPAIO, A.A.M.; CAMPOS, F.P.; HERNANDEZ, M.R. Métodos de seleção e cruzamentos 

mais utilizados na pecuária de corte. 2. ed., rev. e ampl. Jaboticabal: FUNEP, 2000. 70 p. 

ISBN 858763223X 

TORRES, A. P. Melhoramento dos rebanhos: noções fundamentais. São Paulo: Nobel, 1981. 

399 p. ISBN 85-213-0010-7 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710524 Apicultura 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Aprimorar os conhecimentos sobre biologia e as interações apícolas, bem como aplicar 

as práticas de manejo adequadas, visando à exploração racional das abelhas melíferas (Apis 

mellifera), através de fundamentos teórico-práticos. Possibilitar habilidades vantajosas aos 

alunos na sua atividade profissional.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Conhecer o histórico e a importância da apicultura.  

 Estudar a morfologia e a organização social das abelhas.   

 Habilitar o acadêmico a utilizar técnicas modernas e eficientes disponíveis na produção 

de abelhas melíferas (Apis mellifera). 

   

 EMENTA   

    

Criação de abelhas e importância para o homem; Aspectos morfológicos e biológicos; 

Comunicação e orientação no manejo de abelhas; Equipamentos apícolas; Instalações; Captura 

de enxames; Produtos das abelhas; Plantas de interesse apícola, Pragas e doenças das abelhas.  

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
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APICULTURA. 2 ed. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2004. 56p. (Cadernos 

Tecnológicos). 

ITAGIBA, M.G.O.R. Noções básicas sobre a criação de abelhas. São Paulo: Nobel 1997. 113 

p. 

PINHO FILHO, R. Criação de abelhas. 2 ed. Cuiabá: SEBRAE, 1998. 85p. (Agroindustria 10). 

 

 

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

AMARAL, E.; ALVES, S.B. Insetos úteis. Piracicaba: Franciscana. 1979. 188 p. 

COUTO, R.H.N.; COUTO, L.A. Apicultura: manejo e produtos. Jaboticabal: FUNEP, 1996. 

COSTA, P.S.C.; OLIVEIRA, J.S. Manual prático de criação de abelhas. Viçosa: Aprenda Fácil, 

2005. 

WEISE, H. Apicultura: novos tempos. 2. ed. Guaíba, RS: Agrolivros, 2005. 378 p. 

CORADIN, L.; et al. Espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou potencial: 

plantas para o futuro: região sul. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2011. 934 p.  

 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710494 Criação de Animais Silvestres 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 
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 OBJETIVOS  

   

Transmitir noções sobre as principais criações de animais silvestres e exóticos, com 

relação as suas características, instalações, manejo, reprodução, alimentação, abate, 

processamento, principais enfermidades e cuidados profiláticos.  

 

Objetivos específicos:  

- Reconhecer o papel dos animais silvestres no equilíbrio dos ecossistemas, assim como, 

identificar a importância econômica e social dos mesmos para a economia do país. 

- Compreender a importância e os métodos de proteção e preservação dos animais silvestres 

na natureza e em cativeiro. 

- Reconhecer as características biológicas e o comportamento de algumas espécies de 

interesse econômico e ecológico com o objetivo de desenvolver melhores práticas. 

- Utilizar os métodos mais apropriados de captura, contenção e transporte de animais 

silvestres. 

- Compreender os métodos de criação, manejo, alimentação e reprodução de algumas 

espécies de animais silvestres de interesse ecológico e econômico, mantidos em cativeiro 

ou em seu ambiente natural. 

- Reconhecer o tipo de instalação mais apropriado para a criação de algumas espécies de 

animais silvestres. 

- Reconhecer a metodologia utilizada na elaboração de planos de manutenção e criação de 

animais selvagens. 

   

 EMENTA   

    

Animais silvestres: importância econômica e social. Seu papel no equilíbrio ecológico. 

Características zoológicas. Comportamento dos animais selvagens em liberdade e em cativeiro. 

Captura. Contenção e transporte de animais selvagens. Criação, manejo, alimentação e 
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reprodução de animais selvagens em cativeiro e em seu ambiente natural. Instalações para 

manutenção e criação de animais selvagens. Proteção e preservação dos animais selvagens. 

 

 

 

 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

DEUSTCH, L. Os Animais Silvestres proteção, doenças e manejo. Ed. Globo, 2ª ed, 191p,1990. 

HOSKEN, F.M. Criação de emas. Viçosa, Ed. Aprenda fácil, 366p. 2003. 

HOSKEN, F. M. Criação de capivaras. Cuiabá: SEBRAE/MT, 1999. 

HOSKEN, F. M. Criação de pacas. Cuiabá: SEBRAE/MT, 1999. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

CAMPOS, Z., MOURÃO, G., COUTINHO, M. Avaliação de três modelos de manejo para o 

jacaré do Pantanal. Comunicado Técnico 46 Embrapa, Corumbá, MS. ISSN 1517-4875 

DEEMING, D.C. Incubação de ovos de Avestruz, Ema, Emu e Casuar. Ed. Centro de Produções 

Técnicas. 257p. 

HOSKEN, F.M., SILVEIRA, A.C. Criação de curiós e bicudos. Viçosa, Ed. Aprenda fácil, 

200p. 2003. 

HOSKEN, F.M., SILVEIRA, A.C. Criação de cutias. Viçosa, Ed. Aprenda fácil, 234p. 

LIMA, M.E.P. Criação de serpentes para produção de veneno. Centro de Produçōes Técnicas, 

ISBN 978-85-7601-343-3. 

OLIVEIRA, M.O. Criação de cateto e queixada. Centro de Produções Técnicas, 60p. 

SOUZA, J.D.S. Criação de Avestruz. Viçosa, Ed. Aprenda Fácil, 211p. 

TORLONI, C.E.E. Criação de Calopsitas. LIS Gráfica e Editora LTDA, 89p.  

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710489 Forragicultura II 64 horas 
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UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Instruir o aluno sobre mecanismos para minimizar a problemática da produção de forragens no 

período seco, o que envolve processos de conservação de forragens e irrigação de pastos. 

Pretende-se também habilitar o discente a mensurar o processos de degradação de  pastagens e 

propor alternativas para renovar e recuperar pastos degradados. 

 

 

 EMENTA   
    

 

Manejo da pastagem e do pastejo. Degradação de pastagens. Recuperação e renovação de 

pastos. Introdução à integração agricultura e pecuária. Ensilagem: forrageiras, etapas, aditivos, 

perdas, valor nutritivo, dimensionamento de silos. Fenação: forrageiras, etapas, perdas, 

armazenamento, valor nutritivo. Capineiras: capim-elefante e cana-de-açúcar. Banco de 

proteína. Adubação de forrageiras para ensilagem, fenação e capineiras.  

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
    

ARAUJO, A. A. Forrageiras para ceifa: capineiras, pastagens, fenação e ensilagem. 3 ed. Porto 

Alegre: Sulina, 1978. 169 p. 

DINARDO-MIRANDA, L. L.; VASCONCELOS, A. C. M. de; LANDELL, M. G. A. (Ed.). 

Cana-de-açúcar. Campinas: Instituto Agronômico, 2010. 882 p. ISBN 9788585564179 
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DRUMOND, L. C. D.; AGUIAR, A. P. A. Irrigação de pastagem. Uberaba: [s.n.], 2005. 210 p. 

IMPLANTAÇÃO DE CAPINEIRAS. Cuiabá: SENAR/MT, 2004. 88 p. 

INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ. (Ed.). Amostragem de solo para análise química: 

plantio direto e convencional, culturas perenes, várzeas, pastagens e capineiras. Londrina [s.n.] 

1996. 

SISTEMAS de conservação de forragem: fenação. Coronel Pacheco [s.n.] 1994. 

   

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

FERREIRA, M. B.; COSTA, N. M. S. O gênero Stylosanthes no Brasil. Belo Horizonte: 

EPAMIG, 1979. 107 p.  

GILLET, M. Gramineas forrajeras: descripcion, funcionamiento, aplicacione al cultivo de la 

hierba. Zaragoza: Acribia, 1984. 355 p. 

GOMES, F. P. Forragens fartas na seca. 4ª. Ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Nobel, 1977. 236p. 

LOPES, M. A.; BARROS, B. F. de; FARIA, Dirce Helena (Elab.). Feno: conservação de 

forragens pelo método da fenação. [3. ed.]. Brasília: SENAR, 2009. 58 p. (Coleção Senar ; 21). 

ISBN 8588507323. 

OLIVEIRA, M. D. S. de. Cana-de-açúcar na alimentação de bovinos. Jaboticabal: FUNEP, 

1999. 128 p. 

PUPO, N. I. H. Manual de pastagens e forrageiras. Campinas: ICEA, 1991. 343 p. 

SIMPÓSIO SOBRE NUTRIÇÃO DE BOVINOS, 5., 1993, Piracicaba, Sp); PEIXOTO, Aristeu 

M. (Ed.); MOURA, José Carlos de (Ed.); FARIA, Vidal Pedroso de (Ed.). Anais ... Piracicaba: 

FEALQ, 1993. vi, 177 p. 

SOUSA, D.M.G.; LOBATO, E. Cerrado: correção do solo e adubação. 2ª ed. Brasília, DF: 

Embrapa Informação Tecnológica, 2004. 416 p. 

TIBAU, A. O. Pecuária intensiva: com uma introdução sobre forrageiras e pastos. 5. ed. São 

Paulo: Nobel, 1979. 210 p. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710488 Melhoramento Genético Animal II 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

 Fornecer informações básicas de Melhoramento Genético Animal visando a seleção 

genética, adaptação e produção animal, bem como estimular a reflexão e uma atitude crítica 

diante do desafio de promover mudanças genéticas em nossos rebanhos. 

   

 EMENTA   

    

Melhoramento das espécies de interesse zootécnico. Melhoramento de bovinos de corte 

e leite.  Melhoramento de bubalinos. Melhoramento de suínos. Melhoramento de aves. 

Melhoramento de ovinos. Melhoramento de caprinos. Melhoramento de equinos. 

Melhoramento de peixes. Melhoramento de abelhas. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BOWMAN, John Christopher. Introdução ao melhoramento genético animal. Sao Paulo/ Rio 

de Janeiro: EPU, 1981. 87 p. 

KINGHORN, Brian (Ed.) et al. Melhoramento animal: uso de novas tecnologias. Piracicaba: 

FEALQ, c2006. 367 p.  
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LOPES, Paulo Sávio et al. Teoria do melhoramento animal. Belo Horizonte: FEPMVZ, 2005. 

118 p. 

PEREIRA, Jonas Carlos Campos. Melhoramento genético aplicado à produção animal. 6. ed. 

Belo Horizonte: FEPMVZ, 2012. 758 p. 

 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

CRUZ, Cosme Damião; REGAZZI, Adair José; CARNEIRO, Pedro Crescêncio Souza. 

Modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético. 4. ed. Viçosa: EdUFV, 2012. 

GIANNONI, Marcos Antonio; GIANNONI, Miriam Luz. Gado de leite: Genética e 

melhoramento. Jaboticabal: Giannoni, 1987. 374 p. 

GIANNONI, Marcos Antonio; GIANNONI, Miriam Luz; PIZA, Orlando T. Genética e 

melhoramento de rebanhos nos trópicos: questões e exercícios. Jaboticabal: G & G, 1986. 

515 p. 

QUEIROZ, Sandra Aidar de (Coord.). Introdução ao melhoramento genético de bovinos de 

corte. Guaíba: Agrolivros, 2012. 152 p. 

TORRES, A. P. Melhoramento dos rebanhos: noções fundamentais. São Paulo: Nobel, 1981. 

399 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710270 Nutrição e Alimentação de Não-Ruminantes 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 
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 OBJETIVOS  

   

Conscientização sobre a importância da nutrição animal e funções do nutricionista na produção 

animal.  Conhecer o processo de utilização dos nutrientes, pelos animais não ruminantes. Estudar 

as particularidades do aparelho digestório e o metabolismo dos nutrientes em animais 

monogástricos. Adquirir noções de avaliação de alimentos e de exigências nutricionais.  

   

 EMENTA   

    

Características do aparelho digestório dos animais monogástricos. Metabolismo dos 

principais nutrientes na nutrição de animais monogástricos. Características nutricionais e utilização 

dos principais alimentos na alimentação de monogástricos. Exigências nutricionais e programas de 

alimentação para animais monogástricos. Noções de manejo alimentar. Formulação de rações ao 

custo mínimo. Utilização de aditivos para animais monogástricos. 

 

 

 

 

  

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BERTECHINI, A.G. Nutrição de Monogástricos. 2º Edição. Editora UFLA. Lavras: UFLA. 2013, 

373p. 

LEHNINGER, A L. Princípios de Bioquímica,5º Edição  Sarvier, 2011, 1304p. 

OLIVEIRA, P. M. A. Alimentação dos Animais Monogástricos. 2 ed. São Paulo: Roca, 1999. 

245p.  
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 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  

 

  

  

 

ANDRIGHETTO, J. M. et al. Nutrição animal: as bases e os fundamentos da nutrição animal - os 

alimentos. Volume 1 São Paulo: Nobel, 1983. 425 p.  

ANDRIGHETTO, J. M. et al. Nutrição animal: as bases e os fundamentos da nutrição animal - os 

alimentos. Volume 2. São Paulo: Nobel, 2002. 395 p.  

FRAPE, D. Nutrição e Alimentação de Equinos. 3ª Ed. Roca, 2007. 

MACARI, M., FURLAN, R.L., GONZALES, E. Fisiologia aviária aplicada a frangos de corte. 

2ª.ed. Jaboticabal:FUNEP, 2002, 375p. 

MENDES, A.A., NÄÄS, I.A., MACARI, M. Produção de frangos de corte. 1ª ed. 

Campinas:FACTA Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícolas, 2004, 356 p. 

ROSTAGNO, H.S.; ALBINO, L.F.T., DONZELE, J.L., GOMES, P.C., FERREIRA, A.S., 

OLIVEIRA, R.F., LOPES, D.C. EUCLIDES, R.F Tabelas Brasileiras para Aves e Suinos - 

Composição de Alimentos e Exigências Nutricionais. Viçosa, UFV, Departamento de 

Zootecnia, 2011. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710491 Bovinocultura Leiteira e Bubalinocultura  80 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

32 horas - 
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 OBJETIVOS  

   

Prover a fundamentação teórica / prática relacionada ao planejamento e 

desenvolvimento da atividade leiteira. Capacitar o estudante a identificar e apontar os recursos 

genéticos mais adequados ao sistema de produção. O estudante deverá ser capaz de estabelecer 

o manejo nutricional e alimentar racional para cada categoria de animal do rebanho. Ter 

conhecimento básico do cálculo de exigências nutricionais e da formulação de rações. Entender 

os fatores relacionados ao ciclo de produção da vaca. Compreender os processos de síntese, 

secreção e ejeção do leite. Capacidade de interpretar os índices zootécnicos utilizados como 

parâmetros de avalição de rebanhos leiteiros. Apresentar conhecimento técnico das instalações 

e equipamentos utilizados na granja leiteira. Desenvolver a habilidade que lhe permita detectar 

os pontos críticos do sistema de produção. Propor alterações de manejo que contribua com a 

evolução do sistema de produção.  

   

 EMENTA   

    

Mercado de lácteos. Raças e cruzamentos. Manejo e alimentação de bezerros, novilhas 

e vacas. Exigências nutricionais. Distúrbios metabólicos. Índices zootécnicos. Estrutura e 

fisiologia da glândula mamária e Mastite. Sistemas de ordenhas. Instalações e equipamentos de 

uma granja leiteira. Planejamento do rebanho leiteiro. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

AUAD, Alexander Machado  et al.  Manual de bovinocultura de leite.  Juiz de Fora: EMBRAPA 

Gado de Leite, 2010.  Belo Horizonte: SENAR-AR/MG, Brasília:  LK,  607 p.  

LUCCI, C.S. Nutrição e Manejo de Bovinos Leiteiros. 1ª edição. 169p. 1997. 

PEREIRA, J.C. Vacas Leiteiras: Aspectos Práticos da Alimentação. Viçosa: Aprenda Fácil. 

2000. 
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SANTOS, F.A.P., MOURA, J.C., FARIA, V.P. Visão Técnica e Econômica da Produção 

Leiteira. Piracicaba: Fealq, 315p. 2005. 

SANTOS, Geraldo Tadeu dos et al. (Org.).  Bovinocultura leiteira: bases zootécnicas, 

fisiológicas e de produção.  Maringá: EDUEM,  2010. 381 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

MARQUES, D.C. Criação de Bovinos. Belo Horizonte – Consultoria Veterinária e Publicações, 

2003. 

SILVA, José Carlos Peixoto Modesto da et al.  Manejo de novilhas leiteiras.   Viçosa: Aprenda 

Fácil, 2011. 167 p. 

SILVA, José Carlos Peixoto Modesto da; VELOSO, Cristina Mattos.  Raças de gado leiteiro.   

Viçosa: Aprenda Fácil, 2011. 149 p. 

SILVA, José Carlos Peixoto Modesto da et al.  Manejo de vacas leiteiras em confinamento.  

Viçosa: Aprenda Fácil, 2011. 153 p. 

SILVA, José Carlos Peixoto Modesto da et al. Manejo de vacas leiteiras a pasto. Viçosa: 

Aprenda Fácil, 2011. 170 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710523 Comportamento e Bem-estar Animal 32 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  
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Capacitar os estudantes a relacionar o comportamento dos animais com relevância 

zootécnica e seu bem-estar com a eficiência de produção dos mesmos. Proporcionar aos 

estudantes a reflexão da importância do bem-estar animal para a produção ética dos animais. 

   

 EMENTA   

    

Introdução ao estudo de etologia e definições importantes. Adaptação: comportamento 

como forma de adaptação. Organização social: Agrupamentos e Comunicação. Estresse e 

estereótipos. Etologia e Ética no manejo e experimentação para promoção do bem estar animal 

em biotérios, confinamentos e a campo. Ambiência e Bem-Estar Animal. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

Welfare quality. Assessment Protocol for Cattle. Lelystad: The Netherlands, 2009. 180p. 

Carthy, J.D. Comportamento animal. São Paulo/Rio de Janeiro: EPV, 1980, 83p. 

Deag, J.M.O. Comportamento social dos animais. São Paulo/Rio de Janeiro: EPV, 1981, 118p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

ALCOCK, J. Animal behavior. 7 ed. Arizona State University – Sinauer Associates, Inc. 

Sunderland, Massachussetts, 1942. 543p. BROOM, D. M.; FRASER, A. F. 

Comportamento e bem-estar de animais domésticos.4 ed. Barueri, SP: Manole, 2010. 

437p. KREBS, J. R.; DAVIS, N. B. Introdução à ecologia comportamental. SP: Atheneu 

Editora, 1966. 420p. .  

Broom, D.M.; Molento, C.F.M.Bem-estar animal: conceito e questões relacionadas – revisão. 

(Animal welfare: concept and related issues – Review). Archives of Veterinary Science v. 

9, n. 2, p. 1-11, 2004. 
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Fraser, A.F. Ethology welfare and preventive medicine for livestock. Applied Animal Ethology, 

v.6, p. 103-109, 1980. 

Fraser, D; Duncan, I.J.H.; Edwards, SA.; Grandin, T.; Gregory, N.G.; Guyonnet, V.; 

Hemsworth, P.H.; Huertas, S.M.; Huzzey, J.M.; Mellor, D.J.; Mench, J.A.; Špinka, M.; 

Whay, H.R. General Principles for the welfare of animals in production systems: The 

underlying science and its application. The veterinary journal, v.198, p.19-27, 2013. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Ovinocultura 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

32 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Promover aos estudantes, conhecimento teórico e prático sobre ovinocultura, e capacitá-

los a aplicar as principais técnicas de manejo utilizadas na criação de ovinos, para que possam 

atuar visando melhorias no sistema produtivo dessa espécie. 

   

 EMENTA   

    

Panorama e importância econômica das atividades; raças e cruzamentos; avaliação, 

descarte orientado e seleção; manejo geral e escrituração zootécnica; sistemas de criação; 
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índices zootécnicos, planejamento e gestão das criações; instalações e equipamentos; principais 

produtos ovinos; manejo reprodutivo; manejo nutricional; e manejo sanitário. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

GOUVEIA, Aurora Maria Guimarães et al. Criação de ovinos de corte nas regiões Centro-Oeste 

e Sudeste do Brasil (raças e cruzamentos). Brasília: Ed. LK, 2006. 100 p. 

GOUVEIA, Aurora Maria Guimarães et al. Instalações para a criação de ovinos tipo corte nas 

regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Brasília: Ed. LK, 2007. 96 p. 

GOUVEIA, Aurora Maria Guimarães et al. Manejo nutricional de ovinos de corte nas regiões 

Centro-Oeste, Norte e Sudeste do Brasil. Brasília: Ed. LK, 2007. 216 p. 

GOUVEIA, Aurora Maria Guimarães et al. Manejo para a saúde de ovinos. Brasília: Ed. LK, 

2010. 128 p. 

SILVA SOBRINHO, Américo Garcia da. Criação de ovinos. Jaboticabal: FUNEP, 2006, 302 

p.  

SILVA SOBRINHO, Américo Garcia da. et al. Produção de carne ovina. Jaboticabal: FUNEP, 

2008, 228 p.  

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

 

ELOY, Angela Maria Xavier. Orientações técnicas para a produção de caprinos e ovinos em 

regiões tropicais. Sobral: Embrapa Caprinos, 2001. 80 p. 

GOUVEIA, Aurora Maria Guimarães et al. Viabilidade econômica da criação de ovinos de 

corte nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Brasília: Ed. LK, 2006. 48 p. 

SILVA, Elizabete Rodrigues da et al. Caprinos e ovinos: guias de saúde. Sobral: Embrapa 

Caprinos, 2001. 66 p. 

SILVA SOBRINHO, Américo Garcia da. et al. Nutrição de ovinos. Jaboticabal: FUNEP, 1996. 

258 p.  
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SILVA SOBRINHO. Américo Garcia da. Produção de Ovinos. Anais... Jaboticabal: FUNEP. 

1990. 210 p. 

 

 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710210 Piscicultura 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Apresentar, de forma geral, o estado atual da piscicultura brasileira; 

Avaliar e discutir conceitos básicos da criação de peixes;  

Apresentar informações sobre espécies empregadas em cultivo, técnicas de cultivo, 

manejo e estruturas para piscicultura; 

Expor e discutir as técnicas e estratégias de manejo da reprodução, nutrição, sanidade, 

produção de larvas, alevinos e adultos de peixes. 

   

 EMENTA   

    

Introdução à Piscicultura, situação atual e perspectivas, Ecossistemas aquáticos, Espécies 

nativas e exóticas empregadas em cultivo, Sistemas de cultivo, Limnologia, Noções de anatomia 

e fisiologia dos peixes, Instalações e construção de viveiros, Reprodução de peixes, Produção 

de formas jovens, Nutrição e alimentação de peixes, Boas práticas de manejo na piscicultura, 
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Profilaxia e doenças de peixes e Planejamento aquícola, Introdução ao cultivo de peixes 

ornamentais. 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

KUBITZA, F. 2003. Qualidade da água no cultivo de peixes e camarões. 1. ed. Jundiaí: F. 

Kubitza. 229 p. 

NOMURA, H. Criação e biologia de animais aquáticos. São Paulo: Nobel, 1977. 

ZIMMERMANN, S.; MOREIRA, H.L.M.; VARGAS, L.; RIBEIRO, R.P. Fundamentos da 

moderna aquicultura. Ed. ULBRA, Canoas, RS. 2001. 199p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 
 

    

GALLI, L. F Galli e FERNANDO, C. E. C. Criação de peixes. Ed. Nobel. 3ª ed. 119p, 1992. 

KUBITZA, F.; KUBITZA, L M. M. Principais parasitoses e doenças dos peixes cultivados. 3. 

ed. Jundiaí: [s.n], 1999. 

LOPERA-BARRETO, N. M. Produção de organismos aquáticos: uma visão no Brasil e no 

mundo. Guaíba: Agrolivros, 2011, 320 p. 

ONO, E.A. e F. KUBITZA. 2003. Cultivo de peixes em tanques-rede. 3. ed. Jundiaí: E. Ono. 

112 p. 

SOUSA, E.C.P.M. de. (1985). Piscicultura Fundamental, São Paulo, Nobel: Companhia 

Agrícola Imobiliária e Colonizadora. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710493 Produção de Rações e Suplementos 48 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 
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16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Compreender o processo produtivo de rações e suplementos minerais desde a escolha da 

matéria-prima até a comercialização do produto elaborado. 

Objetivos específicos:  

1. Destacar as características desejáveis para seleção de fornecedores, matérias-primas e 

ingredientes. 

2. Elaborar memorial descritivo de instalação, equipamentos e produção. 

3. Especificar as principais legislações do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) para registro de estabelecimento e rotulagem de produtos. 

4. Demonstrar os principais planos de segurança alimentar. 

   

 EMENTA   

    

Caracterização da indústria de alimentos para animais. Qualidade na produção de rações 

e suplementos. Equipamentos e fluxo operacional. Processamento de rações. Avaliação da 

qualidade de mistura. Legislação. Micotoxinas. Aditivos de processamento. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BUTOLO, José Eduardo. Qualidade de ingredientes na alimentação animal. 2. ed. São Paulo: 

Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, 2010. 430 p. 

COUTO, Humberto Pena. Fabricação de rações e suplementos para animais: gerenciamento e 

tecnologias. Viçosa:Centro de Produções Técnicas, 2008. 263 p. 

LAZZARI, Flavio Antonio. Umidade, fungos e micotoxinas na qualidade de sementes, grãos e 

rações. 2 ed. Curitiba: Autor, 1997. 134 p. 
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SILVA, Sebastião. Matérias-primas para produção de ração: perguntas e respostas. Viçosa: 

Aprenda Fácil, 2009. 249 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

FRAPE, David L. Nutrição & alimentação de equinos. São Paulo: Roca, 2008. xii, 602 p. 

NICOLAIEWSKY, Sergio. Alimentos e alimentação dos suínos. 3 ed. Porto Alegre: 

EDUFRGS, 1987. 58 p. 

OLIVEIRA, Paulo Marcos Agria de (Trad.). Alimentação dos animais monogástricos: suínos, 

coelhos e aves. 2. ed. São Paulo: Roca, 1999. 

VALVERDE, Claudio Cid. 250 maneiras de preparar rações balanceadas para frangos de corte. 

Viçosa: Aprenda Fácil, 2001. 260 p. 

VALVERDE, Claudio Cid. 250 maneiras de preparar rações balanceadas para suínos. Viçosa: 

Aprenda Fácil, 2001. 242 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710300 Equideocultura  64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

           Possibilitar aos acadêmicos de Zootecnia os conhecimentos teóricos e práticos da 

criação, que os capacitem para atuar no agronegócio da equideocultura, visando à produção 

racional da espécie nos diferentes sistemas e modalidades de exploração. Possibilitar o 
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conhecimento das raças de equídeos difundidas no Brasil. Conhecer e analisar as regiões 

morfológicas e os aprumos dos equídeos. Identificar e descrever os diversos tipos de pelagens 

e particularidades. Identificar a idade dos animais e confeccionar resenha. Conhecer, planejar e 

administrar haras e outros tipos de estabelecimentos para equinos. Planejar as instalações 

zootécnicas utilizadas na equideocultura. Programar o manejo nutricional, reprodutivo e 

sanitário dos equinos. Possibilitar o direcionamento e a assistência técnica para os produtos. 

   

 EMENTA   

    

Classificação Zoológica, origem e domesticação. Importância da equideocultura no 

Brasil e no mundo. Exterior e raças. Aprumos e andamento. Podologia. Comportamento. 

Adestramento. Localização e instalações. Alimentos e manejo nutricional de equinos. Manejo 

reprodutivo, zootécnico e sanitário. Melhoramento genético. Criação de jumentos e muares. 

Avaliação econômica de sistemas de produção de equídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

CINTRA, A.G.C. O cavalo: características, manejo e alimentação. São Paulo: Roca, 2010. 

364p. 

LEWIS, L. D. Alimentação e cuidados do cavalo. São Paulo, Roca, 1985. 248p.  

NAVIAUX, J. L. Cavalos na saúde e na doença 2ª ed. São Paulo, Roca, 1988. 285p.  

MEYER, H. Alimentação de cavalos. São Paulo: Livraria Varela,1995. 303p. 

RIET-CORREA, F.; SCHILD, A. L.; MENDEZ, M. C.; LEMOS, R. A. A. Doenças de 

ruminantes e equinos 2ª ed. São Paulo: Varela, 2001. 426 p.  

TORRES, A.P., Jardim, W.R., Jardim, L.F. Manual de Zootecnia – Raças que interessam ao 

Brasil. Ed. Agronômica Ceres, 2 ed., 1982.  

   

 Bibliografia Complementar   
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LEY, W.B. Reprodução em éguas: para veterinários. São Paulo: Roca, 2006. 220p. 

FRAPE, D.L. Nutrição & Alimentação de equinos. São Paulo: Roca, 2008. 602p. 

LEWIS, L.D. Nutrição clínica eqüina:  alimentação e cuidados.  São Paulo: Roca,  2000. 710 p. 

TISSERAND, J.L. A alimentação prática do cavalo. São Paulo: Andrei, 1983. 83 p. 

MILLS, D. S.; NANKERVIS, K. J.  Comportamento equino: princípios e prática.  São Paulo: 

Roca, 2005. 213 p.  

RIET-CORREA, F.; SCHILD, A. L.; MENDEZ, M. C.; LEMOS, R. A. A. Doenças de 

ruminantes e equinos 2ª ed. São Paulo: Varela, 2001. 426 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos 48 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Apresentar um conhecimento teórico e prático sobre a fisiologia digestiva e necessidades 

nutricionais de cães e gatos. 

Discutir conceitos sobre o manejo alimentar dos animais de companhia nas diferentes 

fases de desenvolvimento e em condições especiais. 

Apresentar noções sobre controle de qualidade e aspectos industriais na fabricação de 

ração para cães e gatos, além de conceitos básicos sobre formulação de dietas. 

   

 EMENTA   
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Introdução à criação de cães e gatos; Fisiologia da digestão e da absorção; Necessidades 

nutricionais de cães e gatos; Alimentos para cães e gatos; Manejo alimentar de cães e gatos; 

Alimentação de cães para trabalho e em condições de estresse; Controle de qualidade e aspectos 

industriais na fabricação de rações; Processamento de alimentos para cães e gatos; 

Balanceamento de dietas e formulação de ração para cães e gatos. 

 

 

  

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

 

BORGES, F. M. O. Nutrição e processamento de alimentos para cães e gatos. UFLA, 2002. 

CASE, L. P., CAREY, D. P., HIRAKAWA, D. A. Nutrição canina e felina: manual para 

profissionais. Espanha: Harcourt Brace, 1998. 410p. 

NRC - NATIONAL RESARCH COUNCIL. Nutrition requirements of cats. Washington: 

National Academy Press, 1986. 

NRC - NATIONAL RESARCH COUNCIL. Nutrition requirements of dog. Washington: 

National Academy Press, 1985. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

 

BORGES, F. M. O., SALGARELLOZ, M. R., GURIAN, M. T. Recentes avanços na nutrição 

de cães e gatos. Minas Gerais: Universidade Federal de Lavras (UFLA – DZO), 2003. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Regulamento 

técnico sobre fixação de padrões de identidade e qualidade de alimentos para fins 

nutricionais especiais ou alimentos com fins nutricionais específicos destinados a cães e 

gatos. Instrução Normativa. Sarc n° 8, de 11 de outubro de 2002. 

SAAD, F.M.O.B.; DUARTE, A.; SAAF, C.E.P. et al. Aspectos técnico-comerciais e 

avaliação da qualidade de alimentos para cães e gatos. Lavras: UFLA/FAEPE, 2005. 

105p 
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SAAD, F.M.O.B.; FRANÇA, J. Alimentação natural para cães e gatos. Revista Brasileira de 

Zootecnia, v.39, p.52-59, 2010. 

SAAD, F.M.O.B.; SAAD, C.E.P. Formulação de dietas para cães e gatos. Lavras: 

UFLA/FAEPE, 2004. 253p 

 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710496 Bovinocultura de Corte 80 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

32 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

1. Proporcionar aos estudantes condições para avaliar sistemas de produção de gado de corte, 

identificar eventuais necessidades de ajustes e propor alternativas viáveis; 

2. Proporcionar aos estudantes condições para planejar, implantar e coordenar sistemas viáveis 

para a produção de carne bovina de qualidade. 

 

   

 EMENTA   

    

Introdução e importância da bovinocultura e da bubalinocultura de corte no Brasil e no 

mundo. Tipos, raças, avaliação exterior e julgamento. Diferenças entre bovinos e bubalinos. 
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Fases de produção de gado de corte. Sistemas de criação de bovinos de corte. Alimentação nas 

fases de cria, de recria e de engorda. Sistemas alternativos para a terminação. Cálculo de custos 

de produção. Calculo de evolução de rebanho. Instalações. Manejo reprodutivo. Manejo 

sanitário. Comportamento e manejo racional.  

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

1. Peixoto, A.M., et al. Bovinocultura de corte: fundamentos da exploração racional. 3 ed. 

Piracicaba: FEATQ, 1999. 552p.  

2. Marques, D.C. Criação de bovinos. 7 ed. Belo Horizonte: CVP, 2003. 586p. 

3. Esteves, S.N., et al. Intensificação da pecuária de corte: estratégias de alimentação e 

terminação. São Carlos: Embrapa, 1997. 75p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

1. Peixoto, A.M., et al. Exterior e julgamento de bovinos. Piracicaba: Fealq, 1989. 170p. 

2. Gottschal, C.S. Produção de novilhos precoces: nutrição, manejo e custos de produção. 

Guaiba: Agrolivros, 2005. 213p. 

3. Euclides, V.P.N. Alternativas para a intensificação da produção de carne bovina em 

pastagem. Campo Grande: Embrapa, 2000. 66p. 

4. Barbosa, R.T. et al. Intensificação da bovinocultura de corte: estratégias de manejo 

reprodutivo e sanitátio. São Carlos: Embrapa, 1997. 57p. 

5. Carvalho, F.A.N., et al. Nutrição de bovinos a pasto. 2 ed. Belo Horizonte: Papel Form, 2003. 

438p. 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710483 Avicultura 80 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 
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32 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Adquirir conhecimentos sobre avicultura de corte, postura e incubação. 

Adquirir conhecimentos sobre planejamento de uma criação de frangos de corte e 

poedeiras. 

   

 EMENTA   

    

Análise da conjuntura da avicultura. Principais raças e suas características. 

Melhoramento genético de aves. Manejo das diferentes fases da criação de frangos de corte e 

poedeiras. Manejo das diferentes fases de criação de matrizes de corte e postura. Instalações e 

manejo no incuba tório. Comercialização e manejo de ovos. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BERCHIERI, A.JR, NEPOMUCENO SILVA, E. N, DI FÁBIO, J.; SESTI, L., ZUANAZE, M. 

A . F. Doenças das aves. Campinas: Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícolas, 

2009. 1.104p 

MACARI, M., FURLAN, R.L., GONZALES, E. Fisiologia aviária aplicada a frangos 

de corte. 2ª.ed. Jaboticabal : FUNEP, 2002, 375p. 

MENDES, A.A., NÄÄS, I.A., MACARI, M. Produção de frangos de corte. 1ª ed.  

Campinas:FACTA Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícolas, 2004, 356 p. 

MACARI, M., MENDES, A. A. Manejo de Matrizes de corte. Campinas: Fundação Apinco de 

Ciência e Tecnologia Avícolas, 2005. 421p. 
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BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR    

ALBINO, L. F. T. et. al, Criação de Frango e Galinha Caipira. Aprenda Fácil. 2010. 208p 

COTTA, T Galinha - Produção de ovos. 2002. 265p. 

COTTA, T. Produção de carne de frango. UFLA/FAEPE, 1997. 197p. 

COTTA, T. Produção de pintinhos. UFLA/FAEPE, 2002. 200p. 

ROSTAGNO, H.S., ALBINO, L.F.T., DONZELE, J.L. et al. 2011. Tabelas brasileiras para aves 

e suínos. Composição de alimentos e exigências nutricionais. Viçosa: UFV. 141p.  

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710310 Suinocultura 80 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 
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 OBJETIVOS  

   

Promover o conhecimento das principais técnicas de manejo utilizadas na criação de 

suínos, capacitando e habilitando o acadêmico para a aplicação de técnicas de produção e para 

delinear, gerir e avaliar sistemas de produção para suínos, além do bem-estar e eficiência 

produtiva dos animais e a qualidade dos produtos neles originados, além de proporcionar 

condições para um amplo discernimento das áreas pertinentes a esta atividade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Habilitar o acadêmico a utilizar técnicas modernas e eficientes disponíveis na produção 

de suínos.  

 Orientar a criação racional de suínos, atentando para aspectos: saúde, meio ambiente e 

de bem estar do animal. 

 Apresentar atuais tecnologias que estão disponíveis para o aprimoramento do manejo, 

nutrição e melhoramento genético, aplicadas na produção de suínos.  

 

   

 EMENTA   

    

 

Introdução a suinocultura; A Suinocultura no mundo; Sistemas de produção; Mitos da 

carne suína; Raças e Cruzamentos de Suínos; Classificação e tipificação de carcaças; 

Instalações da suinocultura; Manejo de matrizes e cachaços; Desenvolvimento reprodutivo de 

marrãs e cachaços; Ciclo estral, cobertura natural e inseminação artificial; Manejo após o 

desmame, durante a fase de gestação, parto e na fase de lactação; Manejo de suínos do 

nascimento ao abate; Manejo de leitões ao nascer e de leitões lactentes; Manejo de leitões em 

fase de creche, crescimento e terminação; Planejamento da suinocultura; Controle sanitário em 

suinocultura. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
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 GUIVANT, J.S.; MIRANDA, C.R. Desafios para o desenvolvimento sustentável da 

suinocultura: uma abordagem multidisciplinar. Chapeco: ARGOS, 2004. 332p. 

(Debates). 

 LIMA, J. A. F.; OLIVEIRA, A. I. G.; FIALHO, E. T. Suinocultura técnica. Lavras: 

UFLA/FAEPE, 1999. 203 p. 

 OLIVEIRA, C. G. Instalações e manejos para suinocultura. São Paulo: Ícone, 1997. 

96 p. 

 SEGANFREDO, M. A. (Ed.) Gestão ambiental na suinocultura. Brasília: EMBRAPA 

Informação Tecnológica, 2007. 302 p.  

 SOBESTIANSKY, J. (Ed.) et al. Suinocultura intensiva: produção, manejo e saúde 

do rebanho. Brasília: EMBRAPA, 1998. 388 p. 

 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

 VALVERDE, C. 250 maneiras de preparar rações balanceadas para suínos. Viçosa: 

Aprenda Fácil, 2001. 242 p. 

 BARRETO, G. B. Curso de suinocultura. 5. ed., São Paulo: Instituto Campineiro de 

Ensino Agrícola, 1973. 295 p. 

 BARRETO, G. B. Curso de suinocultura: curso de noções básicas de saneamento 

rural. 2 ed., Campinas: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1973. 328 p. 

 OLIVEIRA, C. G. Instalações e manejos para suinocultura empresarial. São Paulo: 

Ícone, 1997. 96 p.  

 BERTECHINI et al. Nutrição de Monogástricos. 2. ed. Lavras: Universidade Federal de 

Lavras. 2013. 373 p. 
 ROSTAGNO, H.S. et al. Tabelas brasileiras para aves e suínos: Composição de alimentos e de 

exigências nutricionais. Viçosa, MG: UFV, 2011. 186p. 
 

 

  



243 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710503 Tecnologia de Produtos de Origem Animal 80 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas 16 horas 

 

 OBJETIVOS  

 
  

 Fornecer conhecimentos básicos sobre atuais técnicas aplicadas na obtenção, 

conservação, industrialização e qualidade de produtos de origem animal; 

 Torná-los capacitados a analisar criticamente os principais sistemas de industrialização 

de produtos de origem animal, nos quais o zootecnista está envolvido; 

 Estimular o desenvolvimento da consciência para a importância da qualidade dos 

produtos de origem animal e do zootecnista nesta área; 

 Conhecer instalações frigoríficas e estabelecer relações com a tecnologia de abate dos 

animais de açougue, aves, suínos e pescados; 

 Identificar, analisar e avaliar as alterações encontradas nas carcaças e vísceras dos 

animais e encaminhar para critérios de julgamento de acordo com as possíveis alterações 

encontradas, na carcaça ou vísceras dos animais. 

   

 EMENTA   
    

Higienização na indústria de alimentos; Princípios e métodos de conservação dos 

alimentos; Controle das toxinfecções alimentares; Situação atual da produção brasileira de 

carnes, leite, pescado, ovos e mel; Atuação do Zootecnista na área de tecnologia de produtos de 

origem animal; Processamento tecnológico de leite, carne, pescado, ovos, mel e elaboração de 

derivados; Tecnologias e Manejo pré-abate e de Abate; Fluxo de produção em frigoríficos e 
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laticínios; Propriedades químicas e físicas dos alimentos; Controle de qualidade, avaliação 

sensorial e legislação de aditivos alimentares e produtos de origem animal. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
    

1. BEHMER, M.L.A. Tecnologia do Leite: leite, queijo, manteiga, caseína, sorvetes e 

instalações: produção, industrialização, análise. 13 ed. São Paulo: Nobel, 1984. 

2. PARDI, M.C.; SANTOS, I.F.; SOUZA, E.R.; PARDI, H.S. Ciência, Higiene e 

Tecnologia da Carne. v.1 e v.2., 1 ed., Goiânia: Ed. da UFG, 1996. 

3. SHIMOKOMAK, M.; OLIVO, R.; TERRA, N.N.; FRANCO, B.D.G.M. Atualidades 

em Ciência e Tecnologia de Carnes. São Paulo: Varela, 2006. 

   

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

1. CHAPAVAL, L.; PIEKARSKI, P.R.B. Leite de Qualidade: manejo reprodutivo, 

nutricional e sanitário. Viçosa: Aprenda Fácil, 2000 

2. Instituto Centro de Ensino Tecnológico. Processamento de Pescado. 2 ed., Fortaleza: 

Edições Demócrito Rocha. Ministério da Ciência e Tecnologia, 2004. 32p. 

3. MONTEIRO, A.A.; PIRES, A.C.S.; ARAÚJO. E.A. Tecnologia de Produção de 

Derivados do Leite. 2 ed., Viçosa, MG: Ed. Da UFV, 2011. 85p. 

4. RAMOS, E.M.; GOMIDE, L.A.M. Avaliação da Qualidade de Carnes: Fundamentos e 

Metodologia. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2007. 599p. 

5. SOBRINHO, A.G.S.; SAÑUDO, C.; OSÓRIO, J.C.S.; ARRIBAS, M.M.C.; OSÓRIO, 

M.T.M. Produção de Carne Ovina. Jaboticabal:Funep, 2008. 228p. 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710504 
Avaliação, Classificação e Tipificação de 

Carcaças 
48 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 
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Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Promover aos estudantes, conhecimento teórico e prático sobre os principais processos 

pré e pós-abate de bovinos, suínos, aves, ovinos e caprinos; os fatores zootécnicos pré-abate 

que influenciam na qualidade da carcaça e da carne; e as medições objetivas e subjetivas 

utilizadas para avaliações quantitativas e qualitativas da carcaça e da carne de animais de 

produção. Expor os principais cortes da carcaça e cortes cárneos, bem como os sistemas de 

classificação e tipificação de carcaças e seus respectivos critérios, com vistas à produção de 

carne de alta qualidade e que atenda às exigências dos mercados consumidores.  

   

 EMENTA   

    

Panorama mundial e nacional da produção de carne; abate humanitário; fluxograma e 

técnicas de abate de bovinos, suínos, aves, ovinos e caprinos; fatores zootécnicos pré-abate que 

influenciam na qualidade da carcaça e da carne; métodos e sistemas de avaliação, classificação 

e tipificação de carcaças; cortes da carcaça e cortes cárneos. 
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 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

COTTA, Tadeu. Frangos de corte: criação, abate e comercialização. 2. ed. Viçosa: Aprenda 

Fácil, 2012. 243 p. 

FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(FAMATO). Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte (FABOV). Cartilha - Diagnóstico 

da cadeia produtiva agroindustrial da bovinocultura de corte do estado de Mato Grosso. 

Cuiabá, Mato Grosso: KCM, 2008. 24 p. 

PARDI, Miguel Cione et al. Ciência, higiene e tecnologia da carne: tecnologia da carne e de 

subprodutos, processamento tecnológico. Goiânia: EDUFF, 1994. 

SHIMOKOMAKI, Massami et al. Atualidades em ciência e tecnologia de carnes. São Paulo: 

Varela, 2006. 236 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

BRASIL. Decreto 30.691/52. Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA). Brasília: Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 

1997. Publicado no Diário Oficial da União de 07/07/1952, Seção 1 , Página 10785. 

_____. Instrução Normativa nº 01/02. Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de 

Origem de Bovina e Bubalina. Brasília: M.A.A., 2002. Publicado no Diário Oficial da 

União de 10/01/2002 , Seção 1, Página 6. 

_____. Instrução Normativa nº 42/99. Plano Nacional de Controle de Resíduos em Produtos de 

Origem Animal. Brasília: M.A.A., 1999. Publicado no Diário Oficial da União de 

22/12/1999 , Seção 1 , Página 213. 

_____. Portaria nº 368/97. Regulamento Técnico Sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de 

Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores / Industrializadores de 

Alimentos. Brasília: M.A.A., 1997. Publicado no Diário Oficial da União de 08/09/1997 , 

Seção 1 , Página 19697. 
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_____. Portaria nº 46/98. Manual Genérico para APPCC em Indústrias de Produtos de Origem 

Animal. Brasília: M.A.A., 1998. Publicado no Diário Oficial da União de 16/03/1998 , 

Seção 1 , Página 24. 

_____. Portaria nº 210/98. Regulamento Técnico da Inspeção Tecnológica e Higiênico-

Sanitária de Carne de Aves. Brasília: M.A.A., 1998. Publicado no Diário Oficial da União de 

26/11/1998 , Seção 1 , Página 226. 

 _____. Portaria nº 711/95. Normas Técnicas de Instalações e Equipamentos para Abate e 

Industrialização de Suínos. Brasília: M.A.A, 1995. Publicado no Diário Oficial da União de 

03/11/1995 , Seção 1 , Página 17625. 

_____. Portaria 304/96. Distribuição e Comercialização de Carne Bovina, Suína e Bubalina. 

Brasília: M.A.A., 1996. Publicado no Diário Oficial da União de 23/04/1996 , Seção 1. 

_____.Instrução Normativa nº 03/00. Regulamento Técnico de Métodos de Insensibilização 

para o Abate Humanitário de Animais de Açougue. Brasília: M.A.A., 2000.Publicado no Diário 

Oficial da União de 24/01/2000, Seção 1, Página 14. 

 _____. Lei Nº 1283, de 18 de dezembro de 1950. Dispõe sobre a Inspeção Industrial e Sanitária 

dos Produtos de Origem Animal. Publicado no Diário Oficial da União de 19/12/1950 , Seção 

1 , Página 18161. 

_____. Lei Nº 7889, de 23 de novembro de 1989. Dispõe sobre a Inspeção Sanitária e Industrial 

dos Produtos de Origem Animal, e Dá Outras Providências. Publicado no Diário Oficial da 

União de 24/11/1989, Seção 1 , Página 21529. 

_____. Lei Nº 9712, de 20 de novembro de 1998. Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 

1991, acrescentando-lhe dispositivos referentes à Defesa Agropecuária. Publicado no Diário 

Oficial da União de 23/11/1998, Seção 1, Página 1. 

_____. Padronização de Técnicas, Instalações e Equipamentos para o Abate de Bovinos 

(normas de bovino). Brasília: M.A.A., 1971. 21 

VALLE, E.R. Mitos e realidades sobre o consumo de carne bovina. Campo Grande: 

EMBRAPA, 2000. 33 p. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Caprinocultura 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas -  

 

 OBJETIVOS  

   

Promover aos estudantes conhecimento teórico e prático sobre caprinocultura, e 

capacitá-los a aplicar as principais técnicas de manejo utilizadas nesta criação, para que possam 

atuar visando melhorias no sistema produtivo dessa espécie, promovendo melhorias das 

condições de nutrição, sanidade, manejo, reprodução possibilitando uma criação mais eficiente 

e que leve maior produtividade e retorno ao produtor rural. 

   

 EMENTA   

    

Panorama e importância econômica da atividade; evolução da espécie, raças e 

cruzamentos; ezoognósia, descarte orientado e seleção; manejo geral e escrituração zootécnica; 

sistemas de criação; índices zootécnicos, planejamento e gestão das criações; instalações e 

equipamentos; principais produtos dos caprinos; manejo reprodutivo; manejo nutricional; e 

manejo sanitário. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

RIBEIRO, Silvio Doria de Almeida. Caprinocultura: criação racional de caprinos. São Paulo: 

Nobel, 1997. 318 p.  
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TEIXEIRA, Izabelle Auxiliadora Molina de Almeida. Resende, Kleber Tomás. Simpósio 

Paulista de Caprinocultura. Nutrição de caprinos. Anais... Jaboticabal: Gráfica Multipress, 

2005. 168 p. 

LIMA, Francisco de Assis Melo (Org.). Reunião anual da sociedade brasileira de 

zootecnia: Simposio internacional sobre tópicos especiais em zootecnia: II semana da 

caprinocultura brasileira. Fortaleza: SBZ, 1996. 117 p. 
 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

 

ELOY, Angela Maria Xavier. Orientações técnicas para a produção de caprinos e ovinos em 

regiões tropicais. Sobral: Embrapa Caprinos, 2001. 80 p. 

EMBRAPA. Iniciando um pequeno grande negócio agroindustrial: leite de cabra e derivados. 

Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2003. 151 p. 

SILVA, Elizabete Rodrigues da et al. Caprinos e ovinos: guias de saúde. Sobral: Embrapa 

Caprinos, 2001. 66 p. 

RIBEIRO, Silvio Doria de Almeida. Caprinocultura : criação racional de caprinos / 1997.  São 

Paulo: Nobel, 1997. 318 p. 

 RADOSTITS, O.M. Clínica veterinária: um tratado de doenças dos bovinos, ovinos, suínos, 

caprinos e eqüinos. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2002. 1737 p.  

RIBEIRO, S.D.A. Caprinocultura – criação racional de caprinos, editora Nobel, 2003.  

TORRES, A. P. Melhoramento dos rebanhos: noções fundamentais. São Paulo: Nobel, 1981. 

399 p. ISBN 85-213-0010-7 

SANTOS, R. A criação da cabra & da ovelha no Brasil. Uberaba, MG: Agropecuária Tropical, 

2004. 

MOURA, S.; MARIA, G. DAS. Produção de caprinos, editora UFLA, 2003. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 
Ciência e Comunicação Técnico-científica em 

Zootecnia 
64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Levar aos discentes os conhecimentos fundamentais sobre ciência, elaboração de textos 

técnico-científicos e apresentação de palestras, com aplicação à Zootecnia. 

   

 EMENTA   

    

Introdução ao conhecimento científico. Filosofia da ciência aplicada à Zootecnia. 

Metodologia cientifica aplicada à Zootecnia. O discurso técnico-científico. Métodos e técnicas 

da pesquisa bibliográfica. Estruturação e elaboração de projeto de pesquisa. Estruturação e 

elaboração de textos técnicos e científicos. Estruturação e elaboração de monografias. Citação 

bibliográfica. Técnicas de apresentação de seminários. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

CARVALHO, M. C. M. Construindo o saber: metodologia cientifica - fundamentos e técnicas. 

Campinas: Papirus, 2003. 175p. 
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CRUZ, A. C.; PEROTA, M. L. L. R.; MENDES, M. T. R. Elaboração de referências (NBR 

6023/2002). Rio de Janeiro: Interciência; Niterói: Intertexto, 2002. 89p. 

DAY, R. A. Como escrever e publicar um artigo cientifico. São Paulo/ Rio de Janeiro: Livraria 

Santos, 2001. 275p. 

EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. (Org.).  Apresentação de 

trabalhos monográficos de conclusão de curso.   5 ed. Niterói: EdUFF, 2001. 65 p. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: 

Atlas, 1991. 270p. 

TACHIZAWA, T.; MENDES, G. Como fazer monografia na prática. Rio de Janeiro: FGV, 

2006. 150p. 

SALOMON, D. V.  Como fazer uma monografia.   11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

425 p. 

TOMASI, C.; MEDEIROS, J. B. Comunicação científica: normas técnicas para redação 

científica. São Paulo: Atlas, 2008. 256p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

APPOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção do 

conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2004. 300p. 

DOMINGUES, M.; HEUBEL, M. T. C. D.; ABEL, I. J. Bases metodológicas para o trabalho 

científico: para alunos iniciantes. São Paulo: EDUSC, 2003. 185p. 

FERRAREZI JUNIOR, C. Guia do trabalho científico: do projeto à redação final. São Paulo: 

Contexto, 2011. 153p. 

MARTINS, R. M.; CAMPOS, V. C. Guia prático para pesquisa científica. Rondonópolis: 

UNIR, 2004. 108p. 

MARTINS, Gilberto de Andrade.  Manual para elaboração de monografias e dissertações.   3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2002. 134 p. 

TEIXEIRA, E.; RANIERI, M. S. S. Diretrizes para a elaboração do trabalho de conclusão de 

curso. Belém: EDUEPA, 2001. 112p. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Trabalho de Curso 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 64 horas 

 

 
OBJETIVOS 

 

   

        O aluno deverá ser capaz de executar e finalizar um projeto de pesquisa que resultará no 

trabalho final de curso, sob orientação de um docente responsável cumprindo todas as etapas de 

um trabalho científico. 

   

 EMENTA   

    

Elaboração do trabalho de curso, obedecendo às normas e regulamento metodológicos. 

Apresentação e defesa do respectivo trabalho. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

CRUZ, A. C.; PEROTA, M. L. L. R.; MENDES, M. T. R. Elaboração de referências (NBR 

6023/2002). Rio de Janeiro: Interciência; Niterói: Intertexto, 2002. 89p. 

DAY, R. A. Como escrever e publicar um artigo cientifico. São Paulo/ Rio de Janeiro: Livraria 

Santos, 2001. 275p. 
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EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. (Org.).  Apresentação de 

trabalhos monográficos de conclusão de curso.   5 ed. Niterói: EdUFF, 2001. 65 p. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: 

Atlas, 1991. 270p. 

TACHIZAWA, T.; MENDES, G. Como fazer monografia na prática. Rio de Janeiro: FGV, 

2006. 150p. 

SALOMON, D. V.  Como fazer uma monografia.   11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

425 p. 

TOMASI, C.; MEDEIROS, J. B. Comunicação científica: normas técnicas para redação 

científica. São Paulo: Atlas, 2008. 256p. 

 

 

  

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  

 
  

   

APPOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção do 

conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2004. 300p. 

DOMINGUES, M.; HEUBEL, M. T. C. D.; ABEL, I. J. Bases metodológicas para o trabalho 

científico: para alunos iniciantes. São Paulo: EDUSC, 2003. 185p. 

FERRAREZI JUNIOR, C. Guia do trabalho científico: do projeto à redação final. São Paulo: 

Contexto, 2011. 153p. 

MARTINS, R. M.; CAMPOS, V. C. Guia prático para pesquisa científica. Rondonópolis: 

UNIR, 2004. 108p. 

MARTINS, Gilberto de Andrade.  Manual para elaboração de monografias e dissertações.   3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2002. 134 p. 

TEIXEIRA, E.; RANIERI, M. S. S. Diretrizes para a elaboração do trabalho de conclusão de 

curso. Belém: EDUEPA, 2001. 112p. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Estágio Supervisionado Obrigatório 240 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

240 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

O objetivo do estágio obrigatório é articular as competências adquiridas durante o curso 

por meio do contato do acadêmico com situações, contextos e instituições, que permitem que 

conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais. O estágio 

realizado em outras instituições também contribuirá com o desenvolvimento das habilidades e 

competências do profissional. 

 

   

 EMENTA   

    

Atividades técnico-científicas desenvolvidas em colaboração com empresas, 

instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, cooperativas e profissionais liberais, 

de caráter público ou privado, sob condições programadas previamente, com a orientação de 

um docente e a supervisão de um profissional habilitado. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

JUNG, Carlos Fernando. Metodologia para pesquisa e desenvolvimento. Rio de Janeiro: 

Axcel Books do Brasil, 2004. 312p. 
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KASPARY, Adalberto J. Redação oficial: normas e modelos. 17. ed. Porto Alegre: 

Edita, 2004. 201p. 

LACAZ-RUIZ, Rogerio. Monografia: por que e como fazer: dicas práticas para quem 

vai fazer o trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese ou artigo cientifico. Pirassunga: 

Lawbook, 2009. 124. 

 

 

 

 

 

  

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

ABRAHAMSON, P. Redação Científica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

284p.  

STRINGHINI, J. H.; BRITO, L. A. B.; CHAVES, N. S. T.; FIORAVANTI, M. C. S.; 

ROSA, B.; LOPES, E. L.; NUNES, R. C. Guia para Redação Técnico-Científica e 

Normatização Bibliográfica. Goiânia: Escola de Veterinária e Zootecnia, 2003. 69p. 

Manual para a elaboração de projetos e relatórios de pesquisas, teses, dissertações e 

monografias. BASTOS, Lilia da Rocha (Colab.); PAIXAO, Lyra (Colab.). 6. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2004. 222p. 

WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2001. 

 ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710527 Introdução à Genética Molecular 32 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 16 horas 
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 OBJETIVOS  

   

 Transmitir aos alunos os conhecimentos básico sobre genética molecular e suas aplicações. 

Desenvolver a visão crítica e holística do aluno sobre o conteúdo abordado. 

   

 EMENTA   

    

Fundamentos da genética molecular. Extração de DNA. Reação em cadeia do 

polimerase (PCR). Marcadores moleculares. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

COX, Michael M.; DOUDNA, Jennifer A.; O´DONNELL, Michael. Biologia molecular: 

princípios e técnicas. Porto Alegre: Artmed, 2012. xxx, 914 p. 

DRLICA, Karl. Compreendendo o DNA e a clonagem genica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 190 p. 

KARP, Gerald. Biologia celular e molecular: conceitos e experimentos. 3. ed. São Paulo: 

Manole, 2005. xxi, 786 p.  

LODISH, Harvey F. et al. Biologia celular e molecular. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 1054 

p. 
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ZAHA, Arnaldo (Org.); FERREIRA, Henrique Bunselmeyer (Org.); PASSAGLIA, Luciane 

M.P. (Org.). Biologia molecular básica. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 403 p.  

   

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  

 
  

   

GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, c2009. xxv, 712 p.   

RINGO, John. Genética básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 390p. 

SUZUKI, David T. E Outros. Introdução à genética. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1992. 633 p. 

TURNER, P. C; MCLENNAN, A. G.; BATES, A. B; WHITE, M.r.h. Biologia Molecular. 2 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 287 p. 

ULRICH, Henning (Org.). Bases moleculares da biotecnologia. São Paulo: Roca, 2008. xi, 218 

p.  

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Tópicos especiais em Aquicultura 32 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Apresentar, de forma geral, o estado atual da aquicultura brasileira e mundial; 

Avaliar e discutir conceitos básicos sobre criação de organismos aquáticos;  
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Apresentar informações sobre espécies empregadas em cultivo, técnicas de cultivo, manejo e 

estruturas envolvidas no processo de produção aquícola. 

   

 EMENTA   

    

 

Conceitos sobre produção aquícola; Situação atual e perspectivas da aquicultura; Introdução à 

aquicultura marinha; Princípios da malacocultura: os moluscos, tipos de cultivo, produção 

artificial de sementes, crescimento no mar; Introdução à aquicultura continental; Princípios da 

carcinicultura: camarões de água doce, aspectos biológicos, histórico e situação mundial da 

produção, aspectos gerais da larvicultura, aspectos gerais do crescimento comercial - engorda, 

metodologia de cultivo, alimentação, despesca e pré-processamento. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

 

KUBITZA, F. 2003. Qualidade da água no cultivo de peixes e camarões. 1. ed. Jundiaí: F. 

Kubitza. 229 p 

NOMURA, H. Criação e biologia de animais aquáticos. São Paulo: Nobel, 1977. 

ZIMMERMANN, S.; MOREIRA, H.L.M.; VARGAS, L.; RIBEIRO, R.P. Fundamentos da 

moderna aquicultura. Ed. ULBRA, Canoas, RS. 2001. 199p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 
 

    

 

BARROSO, G. F.; POERSCH, L. H. SL; CAVALLI, R. O. Sistemas de cultivos aqüícolas na 

zona costeira do Brasil: recursos, tecnologias, aspectos ambientais e socioeconômicos. 

Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2007.316 p. (Série Livros ; 26). 

GALLI, L. F Galli e FERNANDO, C. E. C. Criação de peixes. Ed. Nobel. 3ª ed. 119p, 1992. 

KUBITZA, F.; KUBITZA, L M. M. Principais parasitoses e doenças dos peixes cultivados. 3. 

ed. Jundiaí: [s.n], 1999. 
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LOPERA-BARRETO, N. M. et al. Produção de organismos aquáticos: uma visão no Brasil e 

no mundo. Guaíba: Agrolivros, 2011, 320 p. 

ONO, E.A. e F. KUBITZA. 2003. Cultivo de peixes em tanques-rede. 3. ed. Jundiaí: E. Ono. 

112 p. 

SOUSA, E.C.P.M. de. (1985). Piscicultura Fundamental, São Paulo, Nobel: Companhia 

Agrícola Imobiliária e Colonizadora. 

 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710529 Cunicultura 48 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

 
  

Conhecer, implantar e utilizar as principais técnicas de manejo, produção e reprodução 

utilizadas na exploração comercial de coelhos. Maximizar economicamente a expressão do 

potencial genético. 

   

 EMENTA   
    

 

Importância Econômica e Social da Cunicultura; Estrutura da Produção de Coelhos no 

Brasil; Biossegurança e ambiência; Instalações e Equipamentos para coelhos; Planejamento na 

Criação de Coelhos; Abate e processamento da carne e pele de coelho. 
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 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
    

MELLO, H.V.; SILVA, J.F. Criação de coelhos. Viçosa: Aprenda Fácil, 2003. 259p. 

 MILLEN, E. Zootecnia e veterinária: teoria e práticas gerais. Campinas: ICEA, 1975. 409p. 

 OLIVEIRA, P.M.A. (Trad.). Alimentação dos animais monogástricos: suínos, coelhos e 

aves. 2 ed., São Paulo: Roca, 1999. 

 SCANDIAN, A. Coelho+técnica=lucro: alimentação, reprodução, doenças, profilaxia e 

tratamento. São Paulo: Nobel, 1999. 93p. 

 VIEIRA, M.I. Coelhário: instalações adequadas, maiores lucros. São Paulo: Prata, 1986. 170p. 

   

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

INSTITUTO CAMPINEIRO DE ENSINO AGRICOLA. Curso de cunicultura, curso de 

apicultura. 4 ed., Campinas: ICEA, 1973. 371p. 

FERRER PALAUS, J.; VALLE ARRIBAS, J. El arte de criar conejo y otros animales 

de pelo. 5ed. Barcelona: Aedos, 1972. 302p. 

 NEVES, D.M. Criação caseira da chinchila e seu melhoramento genético. São Paulo: 

Nobel, 1989. 144p. 

 PARODI, O. La chinchilla. Buenos Aires: Albatroz, 1975. 98p. PINHEIRO JUNIOR, 

G.C. Coelhos. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1973. 137p. 

 VIEIRA, M.I. Produção de coelhos: caseira, comercial, industrial. São Paulo: Nobel, 

1977. 367p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710530 Tópicos Especiais em Avicultura 64 horas 
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UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

32 horas - 

 

 

 OBJETIVOS  

   

Adquirir conhecimentos sobre produção comercial das principais espécies avícolas de interesse 

zootécnico criadas em cativeiro, de forma racional rentável e ecologicamente correta, enfocando 

aspectos de instalações, manejo, alimentação e sanidade dos animais de forma sustentável. 

   

 EMENTA   

    

Análise da conjuntura da avicultura Criação de Perus, Criação de Gansos, Criação de 

Patos e Marrecos, Criação de Avestruzes, Criação de Codornas. Linhagens, instalações, manejo, 

nutrição, abate e processamento e comercialização. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

ALBINO, L. F. T. et. al. Criação de codornas para produção de ovos e carne. Aprenda Fácil. 

2003. 268p. 

BERCHIERI, A.JR, NEPOMUCENO SILVA, E. N, DI FÁBIO, J.; SESTI, L., ZUANAZE, M. 

A . F. Doenças das aves. Campinas: Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícolas, 

2009. 1.104p 

MACARI, M., FURLAN, R.L., GONZALES, E. Fisiologia aviária aplicada a frangos de corte. 

2ª.ed. Jaboticabal : FUNEP, 2002, 375p. 
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 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

ALBINO, L. F. T. et. al, Criação de Frango e Galinha Caipira. Aprenda Fácil. 2010. 208p 

COTTA, T Galinha - Produção de ovos. 2002. 265p. 

COTTA, T. Produção de carne de frango. UFLA/FAEPE, 1997. 197p. 

COTTA, T. Produção de pintinhos. UFLA/FAEPE, 2002. 200p. 

MENDES, A.A., NÄÄS, I.A., MACARI, M. Produção de frangos de corte. 1ª ed. 

Campinas:FACTA Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícolas, 2004, 356 p. 

MACARI, M., MENDES, A. A. Manejo de Matrizes de corte. Campinas: Fundação Apinco de 

Ciência e Tecnologia Avícolas, 2005. 421p 

MURAKAMI, A. E ARIKI, J. Produção de codornas japonesas. 1. ed. Jaboticabal - SP: FUNEP- 

UNESP - Jaboticabal, 1998. v. 1. 79p . 

ROSTAGNO, H.S., ALBINO, L.F.T., DONZELE, J.L. et al. 2011. Tabelas brasileiras para aves 

e suínos. Composição de alimentos e exigências nutricionais. Viçosa: UFV. 141p.  

SILVA, J. H. V. Tabelas para Codornas Japonesas e Europeias. Ed. FUNEP. 2009. 107p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 
Exterior e Julgamento dos Animais 

Domésticos 
48 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  
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Capacitar os alunos a conhecer as características do exterior dos animais e familiarizá-los 

quanto aos termos técnicos para identificar qualidades e defeitos ao se avaliar a morfologia 

durante o julgamento de animais de interesse zootécnico; conhecer as raças e as características 

raciais, as funções produtivas e os métodos de avaliação do exterior dos animais domésticos, 

visando a seleção fenotípica; Entender o método de avaliação visual EPMURAS. 

   

 EMENTA   

    

Exterior dos animais: proporções, dimensões corporais e características raciais que integram os 

diferentes propósitos da raça para a produção de leite, corte, pele, lã, ovos, trabalho, esporte, et. 

Importância do estudo de julgamento das diferentes espécies dos animais domésticos. Registro 

genealógico. Avaliação individual dos animais e julgamento comparativo em exposições. O 

Juíz, tipos de julgamento e classificações. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

DOMINGUES, Octavio. O Gado nos trópicos. Rio de Janeiro [s.n.] 1961. 315 p. (Serie 

Monografias; 4 ). 

GIANNONI, Marcos Antonio; GIANNONI, Miriam Luz. Gado de leite: Genética e 

Melhoramento. Jaboticabal: Giannoni, 1987. 374 p. 

Torres, A.P., Jardim, W.R. Jardim L.M.B.F. Manual de Zootecnia: Raças que interessam ao 

Brasil. São Paulo, editora Agronômica Ceres, 2ª edição. 1982. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

DOMINGUES, O. Introdução a Zootecnia- Série Didática nº 5, Ministério da Agricultura, Rio 

de Janeiro, 240p. 1944.  

NOGUEIRA, Odilon Ribeiro. Ezoognósia. Instituto de Zootecnia. São Paulo, SP. Edanee. 

1971, 320p. 

PEIXOTO, Aristeu.Mendes.; LIMA, Fausto Pereira; TOSI, Hugo; SAMPAIO, Noel de Souza. 

Exterior e julgamento de bovinos. Piracicaba, SP. FEALQ, 1989, 275p. 
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PINHEIRO MACHADO, D. Zootecnia-Parte Geral, Ed. Da Livraria do Globo, Porto Alegre, 

207p, edição nº 1400 A, 1943.  

SANTOS, Rinaldo dos. Geometria do Zebu. 2ª edição. São Paulo, SP. Nobel, 1985, 254p. 

SANTOS, Rinaldo dos. Fundamentos raciais do gado Gir: estudo da biotipologia e 

zoognomonia aplicado à raça Gir. Uberaba. Editora Agropecuária Tropical, 1990, 350p.  

TORRES, Alcides Di Paravicini. Melhoramento dos rebanhos; noções fundamentais. São 

Paulo. Nobel, 1981. 

TORRES, Alcides Di Paravicini; JARDIM, Walter Ramos; JARDIM, Lia F. Manual de 

zootecnia: raças que interessam ao Brasil. São Paulo: Ceres, 1982. 303 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Minhocultura 32 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Promover aos estudantes, conhecimento teórico e prático sobre minhocultura, e 

capacitá-los a aplicar as principais técnicas de manejo utilizadas na produção de minhocas e 

húmus, visando promover a difusão de tecnologias para maximizar o aproveitamento de 

resíduos nas propriedades rurais e torná-las mais sustentáveis, e a oferta de produtos 

diversificados para mercados com potencial de expansão.  
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 EMENTA   

    

Panorama da minhocultura; importância econômica e ambiental da atividade; biologia, 

anatomia e fisiologia da minhoca; classificação das minhocas e finalidades das espécies; 

sistemas de criação; construção do minhocário; preparo de alimentos para as minhocas; técnicas 

de manejo do minhocário; métodos de colheita e controle de predadores; produção e 

comercialização de minhocas e húmus. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

 

BLANKENSTEYN, Arno. Zoologia dos invertebrados II. Florianópolis: EDUFSC, 2010. 178 

p. 

HICKMAN, Cleveland; ROBERTS, Larry; LARSON, Allan. Princípios integrados de zoologia. 

11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 846 p. 

MIGDALSKI, Marcos Cesar. Criação de minhocas: guia prático. Viçosa: Aprenda Fácil, 2001. 

118 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

 

ANJOS, Joézio Luiz dos; ANDRADE, Luzia Nilda Tabosa. Produção de húmus de minhoca 

com resíduos orgânicos domiciliares. Aracajú: EMBRAPA, 2008. 10 p. (Disponível em: 

http://www.cpatc.embrapa.br/publicacoes_2008/Doc-126.pdf). 

BARNES, Robert. Zoologia dos invertebrados. 4 ed. São Paulo: Roca, 1984. 1179 p. 

LONGO, Alcyr. Minhoca: de fertilizadora do solo a fonte alimentar. São Paulo: Ícone, 1987. 

79 p. 

OLIVEIRA, F. Brasileiro de. Sistema integrado de criação de minhocas: criação e manejo 

agroecológico. 1 ed. Brasília: SEBRAE / Projeto Solo é Vida, 2005, 68 p. (Disponível em: 

http://intranet.df.sebrae.com.br/download/ambiental/minhoca.pdf). 
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SCHIEDECK, Gustavo; GONÇALVES, Márcio de Medeiros; SCHWENGBER, José Ernani. 

Minhocultura e produção de húmus. Pelotas: EMBRAPA, 2006. 12 p. (Disponível em: 

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/30814/1/Circular-57.pdf). 

 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Análise de Alimentos 32 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 16 horas 

 

 OBJETIVOS  

   

Conhecer as etapas de análise química de alimentos. 

Destacar os cuidados no uso de um laboratório de análises químicas. 

Identificar cada fração dos alimentos. 

   

 EMENTA   

    

Coleta e preparo de amostras. Pré-secagem e secagem definitiva. Determinação da Cinza 

ou Matéria Mineral. Determinação do nitrogênio total. Determinação da gordura ou extrato 

etéreo. Determinação dos componentes fibrosos. Determinação do carboidrato solúvel. Preparo 

da solução mineral. 
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 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

DETMANN, Edenio (Ed.).  Métodos para análise de alimentos.   Visconde do Rio Branco: 

Suprema, 2012. 213 p. 

LOPES, Darci Clementino; SANTANA, Márcia Cristina Araújo (Ed.).  Determinação de 

proteína em alimentos para animais:  métodos químicos e físicos.  Viçosa: EdUFV, 2005. 

98 p. 

SILVA, D. J.; QUEIROZ, Augusto Cesar de.  Análise de alimentos:  métodos químicos e 

biológicos.  3. ed. Viçosa: EdUFV, 2002. 235 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

BERCHIELLI, Telma Teresinha (Org.); PIRES, Alexandre Vaz (Org.); OLIVEIRA, Simone 

Gisele de (Org.).  Nutrição de ruminantes.   2. ed. Jaboticabal: FAPESP, 2011. 616 p. 

BUTOLO, José Eduardo.  Qualidade de ingredientes na alimentação animal.   2. ed. São Paulo: 

Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, 2010. 430 p. 

CAMPOS, Fábio Prudêncio de; NUSSIO, Luiz Gustavo (Org.).  Métodos de análise de 

alimentos.   Piracicaba: FEALQ, 2004. 135p. 

MÉTODOS de análise microscópica de alimentos: isolamento de elementos histológicos.  São 

Paulo: Letras & Letras, 1999. v. 1 

SILVA, Sebastião.  Matérias-primas para produção de ração:  perguntas e respostas.  Viçosa: 

Aprenda Fácil, 2009. 249 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Avaliação do Bem-estar Animal  32 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 
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16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Capacitar os alunos para avaliar o bem-estar dos animais e realizar ajustes nos sistemas 

de produção e manejos.  

   

 EMENTA   

    

 

Histórico do bem-estar animal no Brasil e no mundo. Percepção do mundo pelos animais. 

Sistemas de avaliações de bem-estar animal. Avaliação do bem-estar dos animais com interesse 

zootécnico. Avaliação de manejos.  

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

Welfare quality. Assessment Protocol for Cattle. Lelystad: The Netherlands, 2009. 180p. 

Carthy, J.D. Comportamento animal. São Paulo/Rio de Janeiro: EPV, 1980, 83p. 

Deag, J.M.O. Comportamento social dos animais. São Paulo/Rio de Janeiro: EPV, 1981, 118p. 
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 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

Manuais de manejo racional disponíveis gratuitamente no site: www.grupoetco.org.br 

Fraser, A.F. Ethology welfare and preventive medicine for livestock. Applied Animal 

Ethology, v.6, p. 103-109, 1980. 

 

Fraser, D; Duncan, I.J.H.; Edwards, SA.; Grandin, T.; Gregory, N.G.; Guyonnet, V.; 

Hemsworth, P.H.; Huertas, S.M.; Huzzey, J.M.; Mellor, D.J.; Mench, J.A.; Špinka, M.; Whay, 

H.R. General Principles for the welfare of animals in production systems: 

The underlying science and its application. The veterinary journal, v.198, p.19-27, 2013. 

 

Broom, D.M.; Molento, C.F.M. Bem-estar animal: conceito e questões relacionadas – revisão. 

(Animal welfare: concept and related issues – Review). Archives of Veterinary Science v. 9, 

n. 2, p. 1-11, 2004. 

 

Broom, D. M.; Fraser, A. F. Comportamento e bem-estar de animais domésticos.4 ed. Barueri, 

SP: Manole, 2010. 437p 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 
Tópicos em Melhoramento Genético de 

Bovinos 
48 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

- 32 horas 

 

 OBJETIVOS  

   

Capacitar o aluno para o delineamento de programas de melhoramento genético e o uso de 

ferramentas de melhoramento genético em nível de fazenda, considerando sistemas de produção 

de bovinos de leite e corte. 
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 EMENTA   

    

Escrituração zootécnica aplicada ao melhoramento genético. Medidas de posição aplicadas ao 

melhoramento genético. Aplicação da acurácia de valores genéticos preditos. Base genética em 

avaliações genéticas. Objetivos e critérios de seleção. Índices de seleção empíricos e 

econômicos. Acasalamento dirigido em bovinos de leite e corte. Predição de ganhos genéticos. 

Tópicos especiais. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

GIANNONI, Marcos Antônio; GIANNONI, Miriam Luz. Gado de leite: Genética e 

melhoramento. Jaboticabal: Giannoni, 1987. 374 p. 

KINGHORN, Brian (Ed.) et al. Melhoramento animal: uso de novas tecnologias. Piracicaba: 

FEALQ, c2006. 367 p. 

MELLO, Márcio Pupin de; PETERNELLI, Luiz Alexandre. Conhecendo o R: uma visão mais 

que estatística. Viçosa: EdUFV, c2013. 222 p. 

QUEIROZ, Sandra Aidar de (Coord.). Introdução ao melhoramento genético de bovinos de 

corte. Guaíba: Agrolivros, 2012. 152 p. 

ROSA, Antonio do Nascimento et al. (Ed.). Melhoramento genético aplicado em gado de corte: 

Programa Geneplus-Embrapa. 1. ed. Brasília: EMBRAPA, 2013. xiv, 241 p. 

SAMPAIO, Alexandre Amstalden Moraes; CAMPOS, Fabio Prudencio de; HERNANDEZ, 

Marcos Roberto. Métodos de seleção e cruzamentos mais utilizados na pecuária de corte. 2. ed., 

rev. e ampl. Jaboticabal: FUNEP, 2000. 70 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

BOWMAN, John Christopher. Introdução ao melhoramento genético animal. São Paulo/ Rio 

de Janeiro: EPU, 1981. 87 p. 
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CRUZ, Cosme Damião; REGAZZI, Adair José; CARNEIRO, Pedro Crescêncio Souza. 

Modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético. 4. ed. Viçosa: EdUFV, 2012. v. 

GIANNONI, Marcos Antônio; GIANNONI, Miriam Luz; PIZA, Orlando T. Genética e 

melhoramento de rebanhos nos trópicos: questões e exercícios. Jaboticabal: G & G, 1986. 515 

p. 

LOPES, Paulo Sávio et al. Teoria do melhoramento animal. Belo Horizonte: FEPMVZ, 2005. 

118 p. 

PEREIRA, Jonas Carlos Campos. Melhoramento genético aplicado à produção animal. 6. ed. 

Belo Horizonte: FEPMVZ, 2012. 758 p. 

TORRES, A. P. Melhoramento dos rebanhos: noções fundamentais. São Paulo: Nobel, 1981. 

399 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Manejo de Resíduos da Produção Animal 48 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Transmitir aos alunos os conhecimentos no manejo dos dejetos e rejeitos dos animais de 

produção e desenvolver a visão crítica e holística do aluno sobre o conteúdo abordado. 

   

 EMENTA   

    



272 

 

Caracterização quantitativa e qualitativa de resíduos nas instalações para animais. 

Impactos na água, solo e ar. Poder poluente: concentração de sólidos, DQO, DBO, metais 

pesados, agentes patogênicos. Manejo dos resíduos líquidos, e sólidos. Possibilidades de 

aproveitamento. Tratamento, reciclagem e disposição final, em diversas atividades: 

ovinocultura, avicultura: corte e postura, suinocultura, caprinocultura e bovinocultura. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

AMORIM, V.P. Resíduos sólidos urbanos: o problema e a solução. Brasília: Roteiro Editorial, 

1996. 280 p. 

BARROS, R.M. Tratado sobre resíduos sólidos: gestão, uso e sustentabilidade. Rio de Janeiro: 

Interciência, Minas Gerais: Acta, 2012. 

PERDOMO, C. C.; OLIVEIRA, P. A. V. de; KUNZ, A. Sistemas de tratamento de dejetos 

suínos: inventário tecnológico. Embrapa: Embrapa Suínos e Aves. 2013. 

PEREIRA NETO, J. T. Manual de compostagem: processo de baixo custo. Viçosa: EdUFV, 

2007. 81 p. 

SPADOTTO, C.A.; RIBEIRO, W.C. (Editor). Gestão de resíduos na agricultura e 

agroindústria. Botucatu: FEPAF, 2006. 319 p. 

 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

KIEHL, E.J. Fertilizantes orgânicos. São Paulo: Agronômica Ceres, 1985. 492p. 

ORTOLANI, A.F., BENINCASA, M., LUCAS JR., J. Biodigestores rurais modelos indiano, 

chinês e batelada. Jaboticabal: FUNEP/UNESP, 1991. 35p.  

STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WATEWATER. 18 

ed. - Washington: American Public Health Association, 1992. p. irreg.  

YAGUE, J.L.F. Construcciones para la agricultura. Ministério da Agricultura, Madrid, 3. ed., 

1978. 415p. 
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TONETO J.R.; SAIANI, C.C.S.; DOURADO, J. Resíduos sólidos no Brasil: oportunidades e 

desafios da lei federal n. 12.305 (lei de resíduos). São Paulo: Manole, 2014. 423 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Projetos de Extensão Rural 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

32 horas - 

 

 OBJETIVOS  

 
  

Oportunizar aos estudantes o planejamento e execução, em equipes, de projetos 

participativos de Extensão Rural nas comunidades rurais na região. Praticar os métodos de 

extensão rural e elaborar estratégias de comunicação rural e produzir materiais de comunicação, 

visando o aumento da renda e melhoria do padrão e qualidade de vida da população rural. 

   

 EMENTA   
    

Desenvolvimento de comunidades rurais - planejamento e diagnósticos participativos. 

Elaboração de projetos de extensão - práticas de extensão rural. Avaliação participativa de 

projetos e análise do contexto da administração e dos fatos sócio-políticos do Brasil de hoje e 

do mundo moderno 
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 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
    

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário; Secretaria de Agricultura Familiar; 

Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural. Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural. Brasília: MDA, 2004. (Disponível em: 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_64/Pnater.pdf). 

FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 12 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002, 93 p (O 

mundo Hoje; 24).  

SCHMITZ, Heribert. Agricultura familiar: extensão rural e pesquisa participativa. São Paulo: 

Annablume, 2010. 351 p. 

ZUIN, Luís Fernando Soares; ZUIN, Poliana Bruno. Produção de alimentos tradicionais: 

extensão rural. São Paulo: Idéias & Letras, 2008. 219 p. 
 

   

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

ALVES, Janice; FIGUEIREDO, Adriano Marcos Rodrigues; ZAVALA, Arturo Alejandro. 

Eficiência dos assentamentos rurais em Mato Grosso. Cuiabá: Ed. UFMT, 2012. 186 p. 

BORGES, Ana Carolina da Silva. Nas margens da história: meio ambiente e ruralidade em 

comunidades “ribeirinhas” do Pantanal Norte, 1870 - 1930. Cuiabá: Ed. UFMT, 2010. 238 

p. 

FERNANDES, Bernardo Mançano. Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão 

agrária atual. São Paulo: Expressão Popular, 2008. 424 p. 

INSTITUTO EMATER. Estratégias Metodológicas da Extensão Rural do Paraná. Curitiba: 

EMATER, 2009. 200 p. (Disponível em: http://www.emater.pr.gov.br/ 

arquivos/File/Biblioteca_Virtual/Publicacoes_Tecnicas/Metodologia/EstrategiasMetodol

ogicasVolI.pdf). 

MEDEIROS, Leonilde Servolo de; LEITE, Sérgio Pereira. Assentamentos rurais: mudança 

social e dinâmica regional. Rio de Janeiro: Mauad X, 2004. 307 p.  
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ORTEGA, Antônio César. Território, políticas públicas e estratégias de desenvolvimento. 

Campinas: Alínea, 2007. 256 p. 

SUZUKI, Júlio César. Geografia agrária: teoria e poder. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 

382 p. 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Agricultura 32 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Instruir o aluno sobre o sistema de produção das principais culturas agrícolas utilizadas para a 

produção animal. 

 

 

 EMENTA   

    

Sistema de produção de culturas agrícolas relevantes (milho, sorgo, soja, arroz) para a 

conservação de forragens e sistemas integrados: importância econômica e zootécnica; descrição 

da planta e cultivares; fenologia; preparo do solo e semeadura; calagem e adubação; descrição 

de controle de principais pragas, doenças e plantas invasoras; tratos culturais específicos; 

colheita. Noções de culturas fornecedoras de coprodutos para a alimentação animal.  

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
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FORNASIERI FILHO, D.; FORNASIERI, J. L. Manual da cultura do arroz. Jaboticabal: 

FUNEP, 2006. 589 p. 

FORNASIERI FILHO, Domingos; FORNASIERI, José Luiz. Manual da cultura do sorgo. 

Jaboticabal: FUNEP, 2009. 202 p. 

RESENDE, M.; ALBUQUERQUE, P.E.P.;  COUTO, L. (Ed.). A cultura do milho irrigado. 

Brasília: EMBRAPA Informação Tecnológica, Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2003. 

317 p. 

SEDIYAMA, T. (Ed.). Tecnologias de produção de sementes de soja. Londrina: Mecenas, 2012. 

352 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

ALBRECHT, L. P.; MISSIO, R. F. Manejo de cultivos transgênicos. Palotina: EdUFPR, 2013. 

ARANTES, N. E.(Ed.); SOUZA, P. I. M.(Ed..). Cultura da soja nos cerrados. Piracicaba: 

POTAFOS, 1993. 534 p. 

BOLETIM DE PESQUISA DE SOJA. Rondonópolis: Central de Texto Carrion & Carracedo, 

2009. 

BÜLL, L. T.; CANTARELLA, H. (Org.). Cultura do Milho: fatores que afetam a produtividade. 

Piracicaba: POTAFOS, 1993. 301 p. 

FANCELLI, A. L.; DOURADO NETO, D. Produção do milho. Guaíba: Agropecuária, 2000. 

360 p. 

FORNASIERI FILHO, D.; FORNASIERI, J. L. Manual da cultura do milho. Jaboticabal: 

FUNEP, 2007. 574 p. 

KLUTHCOUSKI, J.; STONE, L. F.; AIDAR, H. (Ed.). Integração lavoura-pecuária. Santo 

Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2003. 570 p. 

SANTOS, A. B. (Ed.); STONE, L. F.(Ed.); VIEIRA, N. R. A. (Ed.). A cultura do arroz no 

Brasil. 2. ed. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2006. 1000 p. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: C.H.: 

 Modelos de integração agricultura e pecuária 32 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

Instruir os alunos sobre sistemas de integração entre a agricultura, pecuária e silvicultura, de 

modo a delinear o processo de estabelecimento do sistema e os principais mecanismos de 

financiamento.  

 

 EMENTA   
    

Conceitos e objetivos da integração agricultura, pecuária e floresta. Importância da integração 

para os biomas brasileiros. Importância dos sistemas integrados para a sustentabilidade da 

produção animal em pasto. Plantio direto. Forrageiras empregadas na integração. Modelos de 

integração agropecuária: consórcio, rotação, sucessão de culturas.  Sistemas de integração: 

Barreirão, Santa-Fé e outros. Sistemas agrossilvipastoris. Noções sobre o Plano de Agricultura 

de Baixo Carbono (Plano ABC).  

 

 
 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
    

BUNGENSTAB, D.J. Sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta: a produção 

sustentável. 2ª Edição, EMBRAPA, 2012, 239 p. 

KLUTHCOUSKI, J.; STONE, L.F.; AIDAR, H. Integração lavoura-pecuária. EMBRAPA-

CNPGC, 2004. 570p. 
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PORTELLA, José Antonio. Semeadoras para plantio direto. Viçosa: Aprenda Fácil, 2001. 249 

p. 

SILVA, J. C. P. M.; VELOSO, C. M.; VITOR, A. C. P. Integração lavoura-pecuária na 

formação e recuperação de pastagens. 1. ed. Viçosa: Aprenda Fácil, 2011. 123 p. (Coleção gado 

leiteiro ; 11).  

SILVA, S. C. da; NASCIMENTO JÚNIOR, D.; EUCLIDES, V. P. B. Pastagens: conceitos 

básicos, produção e manejo. Viçosa: Suprema, 2008. 115 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   
    

AGNES, E.L.; FREITAS, F.C.L.; FERREIRA, L.R. Situação atual da integração agricultura-

pecuária em Minas Gerais. In: MANEJO INTEGRADO: INTEGRAÇÃO AGRICULTURA-

PECUÁRIA, 1., 2004, Viçosa, MG. Anais... Viçosa: UFV, 2004. p.251-285. 

CARDOSO, Fernando Penteado E Outros. O Meio Ambiente e o plantio Direto. Goiania: 

EMBRAPA, 1997. 116 p. 

KICHEL, A.N., MIRANDA, C.H.B., TAMBOSI, S.A. Produção de bovinos de corte com a 

integração agricultura x pecuária. In: EVANGELISTA, A.R., BERNARDES, T.F.. (eds). 

Simpósio de Forragicultura e Pastagens: temas em evidência. Lavras. Anais... Lavras: UFLA. 

2000. p. 51-68.  

MACEDO, M.C.M., ZIMMER, A.H. Sistema pasto-lavoura e seus efeitos na produtividade 

agropecuária. In: FAVORETTO, V., RODRIGUES, L.R.A., REIS, R.A. SIMPÓSIO SOBRE 

ECOSSISTEMA DE PASTAGENS, 2. Jaboticabal. Anais.... Jaboticabal: FUNEP. 1993. p. 

216-245. 

ROCHA, E.L.C. Plantio direto e integração lavoura-pecuária no cerrado. In: ENCONTRO 

NACIONAL DE PLANTIO DIRETO NA PALHA, 7., 2000, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do 

Iguaçu: Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, 2000. p.118. 

SORATTO, R.P.; ROSOLEM, C.A.; CRUSCIOL, C.A.C. Integração Lavoura - Pecuária – 

Floresta. Ed. FEPAF, 2011, 110 p. 

SOUZA, C. M. PIRES, F. R.; PARTELLI, F. L.; ASSIS, R. L. Adubação verde e rotação de 

culturas. Viçosa: EdUFV, 2012. 108 p. 
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CÓDIGO 

 
COMPONENTE CURRICULAR: C.H.: 

 Técnicas Experimentais com Animais e Forrageiras 32 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

- 16 

 

 OBJETIVOS  

   

Instruir os alunos sobre os conhecimentos teóricos e práticos para implantação, condução e 

avaliação de experimentos utilizando animais e forrageiras.  

 

 EMENTA   
    

Técnicas para implantação, condução e avaliação de experimentos. Escolha de animais para 

experimentação. Tipos de parcelas experimentais. Parâmetros a serem avaliados e tempo de 

duração de experimentos com forrageiras e animais. Delineamentos experimentais mais 

utilizados. Metodologia científica mais comuns nos experimentos com forrageiras e animais. 

Análise de artigos referentes a pesquisa com forrageiras e animais. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
    

MAGALHÃES, M, N., LIMA, A. C.P. Noções de probabilidade e estatística. 6. ed. rev São 

Paulo: EDUSP, 2005. 392 p.  

REA, L.M., PARKER, R.A. Metodologia de pesquisa: do planejamento a execução. São Paulo: 

Pioneira, 2002. 262 p. 
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SAMPAIO, IVAN BARBOSA MACHADO. Estatística aplicada à experimentação animal. 

3ed. Belo Horizonte. Fundação de Estudo e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia. 

2007. 264p. 

   

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   
    

PETRIE, A. Estatística em Ciência Animal e Veterinária. 2ª ed., São Paulo; Editora Roca, 2009. 

RIBEIRO-JUNIOR, I.J. Análises Estatísticas no Excel: guia pratico. Viçosa: Ed. UFV, 2005. 

249 p. 

TOLEDO, G.L., OVALLE, I.I. Estatística básica. 2 ed. São Paulo/ Rio de Janeiro: Atlas, 1985. 

459 p. 

ZIMEMERMANN, F. J. P. Estatística aplicada à pesquisa agrícola. 1. Ed. Santo Antônio de 

Goiás/GO: Embrapa Arroz e Feijão, 2004. 

CARVALHO, Maria Cecília de. Construindo o saber: metodologia científica, fundamentos e 

técnicas. Campinas, SP: Papirus, 1989. 

FERRARI, Alfonso Trujillo. Metodologia da pesquisa científica. São Paulo: McGraw-Hill do 

Brasil, 1982. 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Matemática Fundamental 32 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Zootecnia ZOO 

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

- - 

 

 OBJETIVOS  
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O objetivo deste curso é reforçar alguns conceitos matemáticos vistos no ensino médio que 

serão fundamentais para o sucesso nas disciplinas de matemática dos alunos do curso de 

Zootecnia. 

   

 EMENTA   

    

 

Radiciação e Potenciação, Polinômios e Fatoração, Equações e Inequações, 

Trigonometria e Noções de Geometria Plana, Analítica e Espacial. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

 

SOUZA, Eliane Reame de Souza. Álgebra: das Variáveis às Equações e Funções. São 

Paulo:IME-USP, 1996. 

AGUIAR, Orestes de. Álgebra: Curso Superior. São Paulo: FTD  

IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de Matemática Elementar.1ed. São Paulo: Atual, 2004. 

IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de Matemática Elementar.2ed. São Paulo: Atual, 1977 

IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de Matemática Elementar.3ed. São Paulo: Atual, 2004 

DOLCE, Osvaldo. Fundamentos de Matemática Elementar.9ed. São Paulo: Atual, 2004 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

KINDLE, Joseph H. Geometria Analítica: Plana e no Espaço. São Paulo/Rio de Janeiro. 

McGraw-Hill, 1979. 

DIAS FILHO, Vasco Fernandes. Apontamentos de Geometria Plana. 2ed. São Paulo. Ática, 

1970. 

LEHMANN, Charles H. Geometria Analítica. 7 ed. São Paulo. Globo, 1991. 
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DEMANA, Franklin D. Pré-Calculo. São Paulo. Pearson, 2009. 

BLITZER, Robert F. Precalculus. 5ed. Pearson, 2013 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

61710 Libras 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Letras LET 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Objetivos Gerais: Entender os conceitos da Libras através de um percurso histórico dos 

Surdos, além de informá-los na prática da Língua Brasileira de Sinais, ampliando o 

conhecimento dos alunos. 

           Objetivos específicos: Conhecer a história dos Surdos. Compreender a cultura e a 

identidade Surda. Identificar a estruturação e parâmetros da Libras. Ter noções linguísticas e 

interpretação da Libras. 

   

 EMENTA   
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Noções básicas da Língua Brasileira de Sinais: aspectos histórico-sociais, cognitivos, 

linguísticos e culturais. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BRASIL. Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei n. 10.436, de 24 de 

abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e o Art. 18 da Lei n. 

10.098, de 19 de dezembro de 2000. 2005. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm>. Acesso 

em: 15 de Nov. 2014. 

______. Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais e dá 

outras providências. 2002. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm>. Acesso em: 15de Nov. 2014. 

BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Dicionário digital da Língua Brasileira de Sinais. 

Brasília: INES. 

FELIPE, Tanya A; MONTEIRO, Myrna S. Libras em contexto: curso básico - Livro do 

professor/instrutor - Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. Brasília: MEC, 2001. 

384 p. 

QUADROS, Ronice Müller de. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. Porto Alegre: 

ARTMED, 2004. 

QUADROS, Ronice Müller de. Tradutor e Interprete de língua brasileira de sinais e lingua 

portuguesa. Brasília: Secretaria de Educação Especial, 2004. 94 p. (Programa Nacional de 

Apoio a Educação de Surdos). 

SKLIAR, C. (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Editora Mediação, 

1998. 

VIGOTSKI, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

   

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
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Brasileiro: UFRJ, Departamento de Linguística e Filologia, 1995. 

CAPOVILLA, Fernando César. RAFHAEL, Walkiria Duarte. MAURICIO, Aline Cristina L. 

Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. 

2. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Editora da Universidade de São Pa 

CAPOVILLA, Fernando César. RAPHAEL, Walkiria Duart. Enciclopédia da Língua de Sinais 

Brasileira: O Mundo do Surdo em Libras. São Paulo: (Fundação) Vitae: Fapesp: Capes: Editora 

da Universidade de São Paulo, 2005. Vol. 8. 

CORRÊA, J. M. Surdez – E os fatores que compõem o método áudio + visual de linguagem 

oral. São Paulo: Atheneu, 1999. 

HONORA, Márcia. FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro Ilustrado de Língua Brasileira de 

Sinais. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. 

SÁ, N. L. de. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: EDUFAM, 2002. 

SACKS, O. Vendo vozes – Uma viagem ao mundo dos surdos. 5. ed. São Paulo: SchwarczLtda, 

2005. 

SASSAKI, R. K. Inclusão – Construindo uma sociedade para todos. 7. ed. Rio de Janeiro: 

WVA, 2006. 

STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis. Editora: UFSC, 

2008. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Cultura Brasileira 64 horas  

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

História HIST 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 
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- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Geral:  

Conhecer pensamentos sobre cultura brasileira nos século XIX ao XXI para identificar e discutir 

a formação da identidade brasileira e a indústria cultural a partir das práticas cotidianas. 

Específicos:  

1. Identificar e conceituar cultura como um termo polissêmico tendo em vista pluralidade, 

a diversidade e a indústria cultural; 

2. Refletir sobre aspectos da configuração sociocultural brasileira; cultura popular; cultura 

erudita; a cultura como prática e reflexo social; 

3. Discutir a formação da identidade nacional brasileira e da identidade mato-grossense e 

cuiabana. 

4. Pensar as práticas culturais da vida cotidiana no Brasil e em Mato Grosso. 

   

 EMENTA   

    

Problematizar a categoria cultura, historicizando o termo, assinalando conceitos; cultura 

e relações de poder; cultura e diversidade; conformismo e resistência: marcas culturais da 

história social do Brasil para serem problematizadas, refletidas e historicizadas; tendências 

sócioculturais presentes no processo sócio-histórico brasileiro. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é folclore. Passos. 7ª Ed. São Paulo. Brasiliense. 1984. 

(Coleção Primeiros Passos) 

CHARTIER, Roger. "Cultura popular": revisitando um conceito historiográfico. Estudos 

Históricos, Rio de Janeiro, vol. 8, n 16, 1995, p. 179-192.  
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DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Editora Rocco. Pag.1-2; 5;8-

17 

DEBRUN, Michel. A identidade nacional brasileira. Estud. av., São Paulo, v. 4, n. 8, Apr. 1990 

. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40141990000100004&lng=en&nrm=iso>. access on 22 Jan. 2013. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40141990000100004. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura, um conceito antropológico. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2004. 

ORTIZ, R. Cultura brasileira & identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 2003. 

ORTIZ, Renato. Da raça à cultura: a mestiçagem e o nacional. in Cultura 

Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1985. 

MAIA, Antônio Cavalcanti. “Diversidade Cultural, identidade Nacional Brasileira e 

Patriotismo constitucional”.Ed.Casa de Rui Barbosa, RJ, 2005.  

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro; a formação e o sentido do Brasil. 2ª ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000 

SANTOS, José Luiz dos; O que é Cultura (Coleção Primeiros Passos), 03/1991, Texto Integral, 

Brasiliense, 1991 

   

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  

 
  

   

AMARAL, Rita. 2001. Festa à Brasileira: sentidos do festejar no país que "não é sério". 

Disponível em publicação eletrônica (e.book) na internet, via URL: 

http://www.aguaforte.com/antropologia/festaabrasileira/ festa.html. Capturado em 10/12/2001. 

ARANTES, Antonio Augusto. O que é cultura popular. 14ª ed. São Paulo: Brasiliense, 

1981. 

BOSI, Alfredo. Cultura brasileira: temas e situações. 2ª ed. São Paulo:Ática, 1992. 

BOSI, Ecléa. Cultura de massa e cultura popular. 9ª ed. São Paulo:Vozes, 1986. 

CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia. São Paulo:Cortez, 1997. 
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______________ . Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no Brasil. 6ª 

ed. São Paulo:Brasiliense, 1994. 

FREYRE, Gilberto. Casa-Grande e Senzala. 39ª Edição. Rio de Janeiro/São Paulo: Ed. 

Record, 2000.  

GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: Por uma teoria interpretativa da cultura. In:  

A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1988,  p.13-44. 

GEERTZ, Clifford. O impacto do conceito de cultura sobre o conceito de Homem.In:  

A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1988,  p.45-66. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: CP&A 

Editora, 1998. 

MARTINS, José de Souza. Capitalismo e tradicionalismo. São Paulo: Livraria Pioneira 

Editora, 1975. 

______________ . ORTIZ, Renato. A consciência fragmentada. Rio de Janeiro:Paz e 

Terra, 1980.  

REIS, José Carlos. As identidades do Brasil. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1999. 

WILLIAMS, Raimund. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro:Zahar, 1979. 

______________ . Cultura. Rio de Janeiro:Paz e Terra, 1992. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 História da África 64 horas  

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

História HIST 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 14 horas 

 
OBJETIVOS  
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Analisar os principais aspectos da história do continente africano desde a formação dos 

primeiros reinos ao processo de descolonização; 

Analisar as diferentes fontes relativas à história do continente africano; 

Identificar os aspectos geográficos do continente africano e suas influências; 

Analisar a história do tráfico de africanos e suas consequências; 

Identificar e analisar aspectos da cultura afro-brasileira. 

   

 EMENTA   

    

Debates e controvérsias sobre a História da África. Colonização e formação dos 

impérios. Dominação e colonialismo europeu na África. O tráfico atlântico de escravos nas 

sociedades africanas. O impacto da abolição do tráfico de escravos nas sociedades africanas. 

Independência e nascimento de nações africanas. Cultura africana e Ensino de História: o livro 

didático e a diversidade étnica. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

 SILVA, Alberto da Costa E. A enxada e a lança antes dos portugueses. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1996. 

MEMMI, Albert. Retrato do colonizador precedido pelo retrato do colonizado. Rio: Paz e 

Terra: 1967. 

OLIVER. Roland. A experiência africana: da pré-história aos nossos dias. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1994 

  



289 

 

   

 
BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  

 
  

   

HISTÓRIA DA ÁFRICA NEGRA. São Paulo: Ática/UNESCO, 1982, 7 Volumes. 

KI-ZAERBO, Joseph. História da África Negra II. São Paulo: Publicações Europa-América, 

[s/d]. 

MAESTRI, Mário. História da África Negra. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1998. 

RODRIGUES, José Carlos. Pequena história da África Negra. São Paulo: Globo. 

TEIXEIRA, Mônica. Projeto Genoma Humano. São Paulo: Folha, 2001. 

KI-ZAERBO, Joseph. História da África Negra II. São Paulo: Publicações Europa-América, 

[s/d]. 

OLIVER, Roland. A Experiência Africana: da Pré-História aos nossos dias. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1994. 

PADER MADJIAN, H. La segunda Revolução Industrial. Madrid: Editoriaal Tecnos S. A., 

[s/d]. 

WILON, Norbeto. África Ocupada. México: Centro Editor de América Latina. 

______. La Guerra de Etiopía. México: Siglo XXI. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 História dos Direitos Humanos 32 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de História HIST 

Carga horária da aula de campo CH da Prática Como Componente 

Curricular 

- - 
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 OBJETIVOS  

   

Compreender a realidade contemporânea por meio do estudo do marco normativo de tais 

direitos e suas aplicabilidades. 

   

 EMENTA   

    

Educação, direitos humanos e formação para a cidadania. História dos direitos humanos e suas 

implicações para o campo educacional. Documentos nacionais e internacionais sobre educação 

e direitos humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente e os direitos humanos; sociedade, 

violência e construção de uma cultura da paz; preconceito, discriminação e prática educativa; 

políticas curriculares, temas transversais, projetos interdisciplinares e educação em direitos 

humanos. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BRASIL. Constituição de 1988: o Brasil 20 anos depois. Brasília: Senado Federal: Instituto 

Legislativo Brasileiro, 2008. 5 v. 

Estratégicas. Atenção humanizada ao abortamento. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 

59 p. 

BRASIL: nunca mais. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 1988. 312 p. 

BRASIL. Senado Federal. Câmara dos Deputados. Convenção sobre os direitos das pessoas 

com deficiência. 4. ed. Brasília: Edições Câmara, 2011. 49 p.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas  

LARA, Silvia Hunold (Org.); MENDONÇA, Joseli Maria Nunes (Org.). Direitos e justiças no 

Brasil: ensaios de história social. São Paulo: EdUNICAMP, 2006. 543 p.  

LIBARDONI, Alice (Coord.). Direitos humanos das mulheres...: em outras palavras: subsídios 

para capacitação legal de mulheres e organizações. Brasília: Agende, 2002. 124 p.  

MARTINEZ, Paulo. Direitos de cidadania: um lugar ao sol. São Paulo: Scipione, 1996. 63 p. 
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MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos humanos, constituição e os tratados 

internacionais: estudo analítico da situação e aplicação do tratado na ordem jurídica 

brasileira.São Paulo: J. de Oliveira, 2002. xxxii, 422 p. 

MONDAINI, Marco. Direitos humanos. São Paulo: Contexto, 2006 

PAIM, Antonio; PROTA, Leonardo; RODRIGUEZ, Ricardo Valez. Cidadania: o que todo 

cidadao precisa saber. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 2002. 163 p. 

 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

ANDRADE, Marcelo.  É a educação um direito humano? Em busca de razões suficientes para 

se justificar o direito de formar-se como humano Revista de Educação, v. 36, p. 21-27; Rio 

Grande do Sul: PUC-RS, 2013. 

CANDAU, Vera Maria; SACAVINO, Susana (org.). Educar em direitos humanos: construir 

democracia; Rio de Janeiro: Vozes, 2000.CORTINA, Adela. Cidadãos do mundo: para uma 

teoria da cidadania; São Paulo: Loyola, 2005. 

FERREIRA, Lúcia Guerra; ZENAIDE, Maria Nazaré; DIAS, Adelaide Alves (org.). Direitos 

humanos na educação superior: subsídios para a educação em direitos humanos na pedagogia; 

João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2010. 

PAIVA, Angela Randolpho. (Org.). Direitos Humanos em seus desafios contemporâneos; Rio 

de Janeiro: Pallas, 2012. 

SACAVINO, Susana (org). Educação em direitos humanos: pedagogias desde o sul; Rio de 

Janeiro: 7 Letras, 2013. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Economia dos Recursos Ambientais e Naturais 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Ciências Econômicas CCE 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Analisar diferentes abordagens relativas ao homem, a economia e a natureza, desde a 

análise dos economistas clássicos, até a atual discussão sobre a economia ecológica e o 

desenvolvimento sustentável. 

   

 EMENTA   

    

Conceito e Histórico. Classificação dos Recursos Naturais. Relação entre economia e 

ecologia. Valoração dos Recursos Naturais e de Danos causados ao meio ambiente. 

Instrumentos de política ambiental. Indicadores Ambientais: Estatísticas ambientais e sua 

incorporação na gestão de recursos naturais. Desenvolvimento Sustentável. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

ANCELES, Pedro Einstein dos Santos. Manual de tributos da atividade rural. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2002. 641 p. ISBN 8522431590. 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. REYDON, Bastiaan P. (Org.); 

CORNÉLIO, Francisca Neide Maemura (Org.). Mercados de terras no Brasil: estrutura e 

dinâmica. Brasília: NEAD, 2006. 439 p. (Nead debate; 7). 
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BUARQUE, Sérgio C. Construindo o desenvolvimento local sustentável: metodologia 

de planejamento. 4. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. 177 p. (Terra mater) ISBN 

8586435767 

CÂMARA, Samuel Façanha. Economia: micro e macro. Cuiabá: EdUFMT, 2007. 127 

p. 

CAVINA, Romolo. Introdução a economia rural brasileira. São Paulo: Atlas, 1979. 244 

p. 

DAVISSON, William I.; RANLETT, John G. Introdução a análise microeconômica. 

São Paulo: Atlas, 1974. 223 p. 

FERREIRA, Aracéli Cristina de Sousa. Contabilidade ambiental: uma informação para 

o desenvolvimento sustentável. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011. xii, 138 p. ISBN 9788522464098. 

GUERRA, Antonio José Teixeira. Recursos naturais do Brasil. 3 ed. Rio de Janeiro: 

IBGE, 1980. 220 p. 

 

 

  

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

CARVALHO, José L. et al. Fundamentos de economia. São Paulo: Cengage Learning, c2008. 

2 v. ISBN 978852215014 (v.1). 

DORNBUSCH, Rudiger; FISHER, Stanley; STARTZ, Richard. Macroeconomia. 10. ed. São 

Paulo: Mc Graw-Hill, c2009. xx, 615 p. ISBN 9788577260720. 

HUNT, E.K.; SHERMAN, Howard J. Introdução à moderna teoria microeconômica. Petrópolis: 

Vozes, 1977. 194 p. 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2001. 831 p. ISBN 8535208534. 

MONTELLA, Maura. Micro e macroeconomia: uma abordagem conceitual e prática. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2012. xiv, 289 p. ISBN 9788522467815 

MORGAN, E. Victor. Introdução à economia. São Paulo: Saraiva, 1979. 510 p. 
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NEVES, Marcos Fava (Coord.); CASTRO, Luciano Thomé e et al. Agronegócios e 

desenvolvimento sustentável: uma agenda para a liderança mundial na produção de 

alimentos e bioenergia. São Paulo: Atlas, 2007. xii, 172 p. ISBN 9788522447534. 

REIS, Ricardo Pereira. Introdução à teoria econômica. Lavras: UFLA/FAEPE, 1998. 108 p. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 922 p. ISBN 

9788522434671. 

STIGLITZ, Joseph E.; WALSH, Carl E. Introdução à microeconomia. Rio de Janeiro: Câmpus, 

2003. 387 p. ISBN 853521044X. 

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de. Economia: micro e macro. 5. ed. Atlas, 2011. 

xvii, 453 p. ISBN 9788522465873. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Economia do Agronegócio 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Ciências Econômicas CCE 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Desenvolver o senso crítico, capacitando os discentes para a proposição de intervenções 

no contexto do desenvolvimento econômico do agribusiness através da compreensão da 

evolução e inter-relacionamento da economia do agronegócio diante dos diversos campos da 

economia geral discernindo sobre sua importância e dimensionamento no contexto nacional e 

internacional. 
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 EMENTA   

    

O papel da agricultura no desenvolvimento econômico. Características do agronegócio 

brasileiro. Visão sistêmica do agronegócio. Determinação de preços em mercados 

agropecuários. Demanda e consumo de alimentos. Produção de alimentos e abastecimento 

alimentar. Instrumentos de política agrícola: crédito rural, preços mínimos e seguro agrícola. 

Comercialização agrícola. Evolução do agronegócio na economia brasileira. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

ANCELES, Pedro Einstein dos Santos. Manual de tributos da atividade rural. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2002. 641 p. ISBN 8522431590. 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. REYDON, Bastiaan P. (Org.); 

CORNÉLIO, Francisca Neide Maemura (Org.). Mercados de terras no Brasil: estrutura e 

dinâmica. Brasília: NEAD, 2006. 439 p. (Nead debate; 7). 

CÂMARA, Samuel Façanha. Economia: micro e macro. Cuiabá: EdUFMT, 2007. 127 

p. 

CARVALHO, José L. et al. Fundamentos de economia. São Paulo: Cengage Learning, 

c2008. 2 v. ISBN 978852215014 (v.1). 

CAVINA, Romolo. Introdução a economia rural brasileira. São Paulo: Atlas, 1979. 244 

p. 

DAVISSON, William I.; RANLETT, John G. Introdução a análise microeconômica. 

São Paulo: Atlas, 1974. 223 p. 

SAMPAIO, Plinio. Capital estrangeiro e agricultura no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1980. 

140 p. (Cadernos CEBRAP 31) 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

DORNBUSCH, Rudiger; FISHER, Stanley; STARTZ, Richard. Macroeconomia. 10. ed. São 

Paulo: Mc Graw-Hill, c2009. xx, 615 p. ISBN 9788577260720. 
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HUNT, E.K.; SHERMAN, Howard J. Introdução à moderna teoria microeconômica. Petrópolis: 

Vozes, 1977. 194 p. 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2001. 831 p. ISBN 8535208534. 

MONTELLA, Maura. Micro e macroeconomia: uma abordagem conceitual e prática. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2012. xiv, 289 p. ISBN 9788522467815 

MORGAN, E. Victor. Introdução à economia. São Paulo: Saraiva, 1979. 510 p. 

REIS, Ricardo Pereira. Introdução à teoria econômica. Lavras: UFLA/FAEPE, 1998. 108 p. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 922 p. ISBN 

9788522434671. 

STIGLITZ, Joseph E.; WALSH, Carl E. Introdução à microeconomia. Rio de Janeiro: Câmpus, 

2003. 387 p. ISBN 853521044X. 

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de. Economia: micro e macro. 5. ed. Atlas, 2011. 

xvii, 453 p. ISBN 9788522465873. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Entomologia 48 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Ciências Biológicas CBIO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- 16 horas 
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 OBJETIVOS  

   

Descrever aspectos básicos da anatomia e fisiologia dos insetos. 

Dominar técnicas de coleta, conservação, montagem e etiquetagem de insetos. 

Reconhecer as ordens e as famílias de insetos de importância agrícola. 

Associar o conhecimento adquirido na disciplina na identificação dos sintomas de 

ataque dos insetos e seleção de técnicas adequadas e econômicas de controle.  

   

 EMENTA   

    

Histórico, Generalidades, Caracterização da Classe Insecta, Morfologia Geral Externa e 

Interna, Classificação Entomológica, Chave para Determinação das principais Ordens, Coleção 

Entomológica, Controle de Pragas e Vetores. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BUZZI, Zundir José.  Entomologia didática.   4 ed. Curitiba: Ed. UFPR, 2005. 347 p. 

BORROR, Donald Joyce; DWIGHT, M. Delong.  Introdução ao estudo dos insetos.   Sao Paulo/ 

Rio de Janeiro: Edgard Blücher, 1988. 653 p. 

CARRERA, Messias.  Entomologia para você.   7. ed. São Paulo: Nobel, 1988. 185 p. 

GALLO, Domingos et al.  Entomologia agrícola.   Piracicaba: FEALQ, 2002. xvi, 920 p. 

RIBEIRO, Joana D'arc et al.  Técnicas de Procedimentos Entomológicos.   Manaus: 

Universidade do Amazonas, 2000. 238 p. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
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ALMEIDA, Lucia Massuti de; RIBEIRO-COSTA, Cibele Stramare; MARINOMI, Luciane.  

Manual de Coleta, Conservacao, Montagem e Identificacao de Insetos.   Ribeirao Preto: Holos, 

1998. 82 p. 

BUZZI, Zundir José.  Coletânea de termos técnicos de entomologia.   Curitiba: Ed. UFPR, 2003. 

222 p. 

CARVALHO, José Passos de.  Introdução a entomologia agrícola.   Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, [1986]. xv, 361 p. 

GALLO, Domingos et al.  Manual de entomologia agrícola.   2. ed. São Paulo: Agronômica 

Ceres, 1988. xiv, 649 p. 

LARA, Fernando Mesquita.  Princípios de entomologia.   São Paulo: Ícone, 1992. 330 p. 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 

 
 

Regulação e integração metabólica 32 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Curso de Ciências Biológicas CBIO 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Apresentar uma discussão dos metabolismos das células de mamíferos; 

Relacionar eventos bioquímicos em nível celular com os processos fisiológicos que  

ocorrem no animal; 

Apresentar o mecanismo de controle e integração das vias metabólicas. 

  
 

   

 EMENTA   
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O papel do fígado e dos tecidos extra-hepáticos. 

Metabolismo e Regulação das principais vias metabólicas. 

Integração Metabólica. 

 
 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

 

CHAMPE, P.C. ; HARVEY, R.A; FERRIER, D.R. Bioquímica Ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 

2007 544 p.  

 NELSON, D. e COX, M.M. Lehninger Princípios de Bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2011.  

STRYER, L.; TYMOCZKO, J. L.; BERG, J. M. Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2014.  

  
 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

 

VOET, D.; VOET, J.; PRATT, C. W. Fundamentos de Bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 

2002. 

MARZZOCO, A. Bioquímica básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007 

WEIL, J.H. Bioquímica geral. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000. 

CONN, E. e STUMPF, P. K. Introdução à Bioquímica. São Paulo: Edgard Blücher, 1980.  

ROSKOSKI, R. Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 513 p.  

VIEIRA, E.C.; GAZZINELLI, G.; MARES-GUIA, M. Bioquímica Celular e Biologia 

Molecular. São Paulo: Atheneu, 1991. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Gestão do Agronegócio 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Administração ADM 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Capacitar profissionais para gerir e empreender no Agronegócio, possibilitando-lhes 

adquirir uma visão ampla com relação aos diversos segmentos que formam suas atividades, 

inseridas no contexto de economia no meio global e em ambientes competitivos. 

   

 EMENTA  

    

Conceitos e Aplicações do Agronegócio. Agropecuária Contemporânea. Agronegócio 

no Brasil. Noções de Cadeias Produtivas em Agronegócio. Sistemas Agroindustriais. Noções 

de Cooperativismo e Associativismo. Agricultura Familiar. O Papel do Gestor em 

Agronegócios. Políticas de Comercialização no Agronegócio. Competitividade e Globalização 

em Agronegócio. Gestão Sustentável em Agronegócio. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

    

BATALHA, M. O. Gestão agroindustrial. São Paulo: Atlas, 2011. 

CALLADO, A. A. C. Agronegócio. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, E. M.; NEVES, M. F. Agronegócio do Brasil. 1ª. Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 
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 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 
 

    

ARAÚJO, M. J. Fundamentos de Agronegócios. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 

BACHA, C. J. C. Economia e política agrícola no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012. 

BATALHA, M. O. (Coord.), Gestão do Agronegócio: textos selecionados. São Carlos, 

EdUFSCAR, 2005. 

NEVES, F.M. (Org.) Agronegócios e desenvolvimento sustentável: uma agenda para a 

liderança mundial na produção de alimentos e bionergia. São Paulo: Atlas, 2009. 

BIALOSKORKI NETO, S. Economia e gestão de organizações cooperativas 2ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Empreendedorismo e Rede de Cooperação 64 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Administração ADM 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

- - 

 

 OBJETIVOS  

   

Transmitir aos alunos os conhecimentos de Empreendedorismo e Rede de Cooperação e 

desenvolver a visão crítica e holística do aluno sobre o conteúdo abordado. 
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 EMENTA   

    

Histórico e Conceitos de Empreendedorismo. Características do Empreendedor. O 

empreendedor, empresário, executivo e empregado. Fatores críticos de sucesso na criação de 

empresas. Motivações para iniciar um novo negócio. Fatores de riscos inerentes ao negócio. O 

intraempreendedorismo. A formação de redes de cooperação e a inovação aberta. A criação de 

start-ups. Desenvolvimento de Plano de Negócios. Desenvolvimento de Projetos Sociais. 

Empreendedorismo no Setor Público. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BARON, R. A.; SHANE, S. A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: 

Thomson Learning, 2007. 

DEGEN, R. J. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. São Paulo: McGraw-

Hill, 1989. 

DRUCKER, P. F. Inovação e Espírito Empreendedor. São Paulo: Editora Pioneira, 2003. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

COZZI, A.; JUDICE, V.; DOLABELA, F.; FILION, L. J. Empreendedorismo de base 

tecnológica. Rio de Janeiro: Câmpus Elsevier, 2007. 

DOLABELA, F. Oficina do empreendedor.  6 ed. São Paulo:  Cultura, 1999. 

HASHIMOTO, M. Espírito empreendedor nas organizações: aumentando a competitividade 

através do intra-empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2006. 277 p. 

KIM, W. C.; MAUBORGNE, R. A estratégia do oceano azul: como criar novos mercados e 

tornar a concorrência irrelevante. 20ª ed., Rio de Janeiro: Câmpus, 2005. 

LONGENECKER, J. G.; MOORE, C. W.; PETTY, J. W. Administração de pequenas empresas. 

São Paulo: Cengage Learning, 2007. 
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

EAA903 Ambiência em Instalações Rurais 48 horas 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Engenharia Agrícola e Ambiental  EAA  

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

16 horas - 

 

 OBJETIVOS  

   

I – Geral: Fornecer ao aluno os conceitos de ambiência em instalações agrícolas. 

II – Específicos: Capacitar o aluno para planejar e dimensionar instalações de produção animal 

e vegetal, considerando os preceitos de conforto térmico e bem estar. 

   

 EMENTA   

    

Interação animal-ambiente, Homeotermia e Mecanismos de regulação da temperatura 

corporal, Caracterização do conforto térmico e das temperaturas ambientais críticas, 

Transferência de calor animal-ambiente, Índices térmicos do ambiente, Acondicionamento 

térmico das instalações, Influências do clima e da edificação no ambiente, Ventilação, 

Modificações ambientais, Controle da qualidade do ar, Ambiência em instalações para animais.  
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 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    

BAETA F. C. e SOUZA C. F. Ambiência em edificações rurais. 2ª edição, editora UFV, 2010. 

FERREIRA R. A. Maior produção com melhor ambiente para aves, suínos e bovinos. Editora 

aprenda fácil, 2005. 

MACINTYRE, Archibald Joseph. Ventilação industrial e controle da poluição. 2. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 1990. 403 p. ISBN 8521611234. 

   

 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

MASCARO, Lucia Raffo de. Ambiência urbana. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1996. 199 p. 

MESQUITA, A. L. S; GUIMARAES, F. A; NEFUSSI, N. Engenharia de ventilação industrial. 

São Paulo/ Rio de Janeiro: Edgard Blücher, 1977. 442 p. 

LUDTKE, Charli Beatriz et al. Abate humanitário de aves. Rio de Janeiro: WSPA, [2010]. 119 

p. ISBN 9788563814029. 

LUDTKE, Charli Beatriz et al. Abate humanitário de suínos. Rio de Janeiro: WSPA, 2010. 132 

p. ISBN 9788563814005. 

LUDTKE, Charli Beatriz et al. Abate humanitário de bovinos. Rio de Janeiro: WSPA, 2010.  

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR: Carga horária: 

 Geomática I 80 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: SIGLA: 

Engenharia Agrícola e Ambiental  - CUR EAA 

Carga horária da aula de campo Carga horária da aula prática 

32 - 

 

 OBJETIVOS  
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          Fornecer noções gerais sobre uso de Geotecnologias; capacitar os alunos para a execução 

e supervisão de levantamentos topográficos, confecção, interpretação e uso de mapas 

cartográficos; fornecer noções gerais sobre sensoriamento remoto e aplicações – monitoramento 

ambiental, planejamento agrícola e do meio urbano. 

 Desenvolver atividades práticas no campo com uso de equipamentos para obtenção de 

dados planialtimétricos; 

 Processar dados com softwares relacionados a sistema de informações geográficas; 

 Aprender a gerar mapas topográficos (declividade, curvas de nível, zoneamento agrícola 

e ambiental, etc). 

 

   

 EMENTA   

    
Noções de geodésia; Introdução à cartografia; Conceitos fundamentais; Escalas; Instrumentos 

topográficos; Medições de distâncias e ângulos; Planimetria;  Teoria dos erros em observações; Cálculo 

de áreas; Taqueometria; Altimetria; Nivelamento geométrico; Nivelamento taqueométrico; Ferramentas 

digitais aplicadas à topografia; Desenho topográfico e representação do relevo; Perfis de terreno e curvas 

de nível; Projeções cotadas; Aplicações da topografia na Engenharia Agrícola e Ambiental; Sistemas de 

projeções cartográficas; Levantamento de áreas com uso de sistema de posicionamento global (GPS); 

Softwares utilizados em topografia e para elaboração de mapas temáticos; Introdução ao Sensoriamento 

Remoto e exemplos de aplicação no estudo dos recursos naturais. 

   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

    
ESPARTEL, L. Curso de topografia. 7 ed. Porto Alegre: Ed. Globo, 1980. 665p. 

GARCIA, G.S. Sensoriamento remoto: princípio e interpretação de imagens. São Paulo, Nobel, 1982. 

357p. 

MARCHETTI, D.A.B.  Princípios de fotogrametria e fotointerpretação.  São Paulo: Nobel, 1977.  

257p. 

RODRIGUES, J.C. Topografia. Rio de Janeiro, 1979. 100p. 
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 BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR  
 

    

CASACA, João Martins; MATOS, João Luís de; DIAS, José Miguel Baio. Topografia geral. 

4. ed., atual. e aum. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 208 p. ISBN 9788521615613. 

LIBAULT, Andre. Geocartografia. Sao Paulo/ Rio de Janeiro: Nacional, 1975. 388 p. 

LIPSCHUTZ, Seymour. Topologia geral. Sao Paulo/ Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 1971. 

301 p. 

MCCORMAC, Jack C. Topografia. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. xv, 391 p. ISBN 

852161523X 

MELIGHENDLER, Mauricio; BARRAGAN, Valter. Dseenho tecnico topografico. Sao 

Paulo: LEP, c1964. 276 p. 

 

 

 

 

 

 

 

  



307 

 

APÊNDICE B – REGULAMENTO DE ESTÁGIO 

CAPÍTULO I 

NATUREZA E OBJETIVOS 

 

Art. 1º  O Estágio Supervisionado Obrigatório e Não Obrigatório do Curso de Graduação em 

Zootecnia do Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas do Câmpus de Rondonópolis da 

Universidade Federal de Mato Grosso é parte integrante da matriz curricular do Curso de 

Graduação em Zootecnia e a carga horária para o seu desenvolvimento está regulamentada pelo 

Projeto Pedagógico do Curso.  

 

Art. 2º  O Estágio Supervisionado Obrigatório e Não Obrigatório do Curso de Graduação em 

Zootecnia deve ser cumprido obedecendo às normas estabelecidas neste Regulamento, em 

conformidade com o Regimento Geral da Universidade e outras disposições legais, e deverá 

ser realizada em conformidade com a RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 117/2009 - e com a Lei Nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008. 

 

Art. 3º  O Estágio Supervisionado Obrigatório e Não Obrigatório do Curso de Graduação em 

Zootecnia é de base eminentemente pedagógica, tendo por objetivos: 

I – aperfeiçoar a formação acadêmica do aluno, por meio de atividades de aprendizagem 

profissional, proporcionadas em situações reais da vida e de seu meio; 

II – proporcionar ao discente experiência acadêmico-profissional orientada para a competência 

técnico-científica de atuação, e solução de problemas no seu campo profissional; 

III – oportunizar a integração dos conteúdos das disciplinas de formação profissional; 

IV – proporcionar ao aluno a vivência da realidade profissional; 

V – oferecer oportunidade ao discente de relacionar a teoria com a prática, através de 

inquirições, avaliações e atividades profissionais. 

Parágrafo único:  O Estágio Supervisionado Obrigatório está vinculado a todos os alunos 

concluintes do Curso de Graduação em Zootecnia, que somente poderão realizá-lo após ter 

cursado no mínimo 2960 horas de disciplinas obrigatórias. Os discentes do curso de graduação 
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em Zootecnia poderão realizar o Estágio Supervisionado Não Obrigatório a qualquer momento 

da formação acadêmica. 

 

CAPÍTULO II 

DA TIPOLOGIA 

 

Art. 4º O estágio na Universidade Federal de Mato Grosso, como procedimento didático-

pedagógico, pode configurar-se como Estágio Supervisionado Obrigatório e como Estágio 

Supervisionado Não Obrigatório. 

§ 1º.  O Estágio Supervisionado é Obrigatório quando integra o Projeto Pedagógico do Curso, 

podendo desenvolver-se como uma disciplina do curso ou como parte do desenvolvimento 

metodológico de disciplinas. 

§ 2º. O Estágio Supervisionado é Não Obrigatório quando realizado voluntariamente pelo 

aluno como busca de complementação da formação profissional, acrescida à carga horária de 

integralização curricular regular e obrigatória (artigo 2º , § 2º da Lei nº 11.788/2008).  

 

I - O estudante em Estágio Supervisionado Não Obrigatório de nível superior receberá bolsa 

de estágio como determinado pela Lei nº 11.788/2008 respeitada à carga horária de trinta horas 

semanais. 

 

CAPÍTULO III 

DOS INSTRUMENTOS LEGAIS 

 

Art. 5º Os estágios a serem realizados em empresas ou instituições deverão estar apoiados em 

instrumentos jurídicos, celebrados entre a Universidade e o campo concedente de estágio, 

devendo estar acordadas todas as condições de sua viabilização. Entre essas condições deverão 

obrigatoriamente estar à carga horária, que não poderá ser superior à da categoria objeto do 

estágio (art.10 do Cap.IV da Lei 11.788/08), e a proporcionalidade entre estagiários e 

profissionais que deverá seguir o disposto no art. 17, Cap. VI da Lei 11.788/08;  
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§ 1º A realização do estágio, obrigatório e não obrigatório, por parte do aluno, não acarreta 

vínculo empregatício de qualquer natureza, mesmo que receba bolsas ou outra forma de 

contraprestação, bem como auxílio-transporte, alimentação e saúde, entre outros, paga pela 

empresa ou instituição concedente de estágio, que venha a ser acordada, sendo compulsória 

a sua concessão (art. 12, cap. IV, Lei nº 11.788/08). 

§ 2º O acordo para a realização do estágio poderá ser celebrado diretamente ou com a 

intermediação de agentes de integração. Neste caso, os agentes de integração deverão se 

submeter à Lei nº 11.788/08. 

 

Art. 6º O aluno, antes de iniciar o Estágio Supervisionado Obrigatório e Não Obrigatório, deve 

firmar Termo de Compromisso com o local de estágio, empresa ou instituição concedente do 

estágio, com a interveniência da Universidade, constituindo comprovante exigível pela 

autoridade competente da inexistência de vínculo empregatício ou estatutário nos termos da 

legislação vigente. 

§ 1º O Termo de Compromisso constituirá parte integrante do convênio a ser celebrado entre 

a instituição de ensino e a parte concedente do estágio, não podendo ser dispensado, conforme 

trata o parágrafo único do art. 8º da Lei 11.788/08. 

§ 2º O Termo de Compromisso perderá seus efeitos caso haja constatação de desobediência a 

esta norma e à legislação federal que trata do assunto. 

 

Art. 7º Os acordos ou convênios e termos de compromisso deverão explicitar não só os 

aspectos legais específicos, mas também os aspectos educacionais e de compromisso com a 

realidade social, conforme as peculiaridades do curso de Zootecnia. 

 

CAPÍTULO IV 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIDÁTICA 

 

Art. 8º O estágio realizado fora do âmbito da Universidade deve estar apoiado em instrumentos 

jurídicos, celebrados entre a Universidade e a instituição concedente do estágio. 
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Parágrafo único: O aluno, antes de iniciar o Estágio Supervisionado Obrigatório enquanto 

disciplina do curso ou o Estágio Supervisionado Não Obrigatório, enquanto componente 

curricular, firmará Termo de Compromisso com a Empresa e/ou Instituição concedente do 

estágio, com a interveniência da Universidade, representada pelo Colegiado de Curso, 

constituindo comprovante exigível pela autoridade competente da inexistência de vínculo 

empregatício. 

 

CAPÍTULO V 

CARGA HORÁRIA E CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

Art. 9º O Estágio Supervisionado Obrigatório tem Carga Horária de 240h e poderá ser 

realizado a partir do momento em que o aluno tiver cursado no mínimo 2960 horas de 

disciplinas obrigatórias do Curso de Graduação em Zootecnia, tendo caráter obrigatório dentro 

da disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório. 

Parágrafo único: O aluno só poderá matricular-se na disciplina Estágio Supervisionado 

Obrigatório após ter cursado no mínimo 2960 horas de disciplinas obrigatórias. O estágio a que 

se refere esta disciplina, de acordo com orientador e área pretendida, poderá ser desenvolvido 

em, no máximo, duas instituições. Neste caso, o período mínimo de estágio numa determinada 

instituição será de 80 horas.  

 

Art. 10  São considerados campos de Estágio Supervisionado Obrigatório e Não Obrigatório 

as unidades da Universidade Federal de Mato Grosso, outras instituições de ensino superior ou 

de pesquisa, empresas e entidades de direito privado, os órgãos da administração e a 

comunidade em geral, que desenvolvam atividades afins à Zootecnia, desde que apresentem 

condições para: 

I – realização e execução das atividades de estágio de acordo com o plano de estágio; 

II – aprofundar e difundir novos conhecimentos específicos da Zootecnia; 

III – vivenciar  efetivamente as situações de rotina de trabalho no campo profissional. 
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CAPÍTULO VI 

DA PROGRAMAÇÃO E PLANEJAMENTO DO ESTÁGIO 

 

Art. 11 A programação dos estágios curriculares será elaborada no final de cada semestre pelo 

coordenador do curso de Zootecnia em conjunto com o professor responsável pela disciplina 

de Estágio Supervisionado Obrigatório, ao qual caberá também a função de administrar os 

estágios não obrigatórios que venham a ocorrer. 

 § 1º Considerando a necessidade da compatibilização dos diferentes estágios, deverão constar 

da programação os seguintes elementos: 

I – número de alunos; 

II – tipo de estágio; 

III – áreas de atuação; 

IV – campo de estágio e convênio; 

V – período de realização; 

VI – distribuição de estudantes por orientador; 

VII – data da entrega do relatório final. 

VIII – exigências regulamentares (carga horária, pré-requisitos, matrícula, termo de 

compromisso de estágio, etc). 

§ 2º Poderão constar do planejamento, entre outros aspectos, a caracterização do tipo de 

estágio, a definição dos objetivos, as atividades básicas e a sistemática de acompanhamento e 

avaliação. 

 

Art. 12 As atividades a serem desenvolvidas durante o Estágio Supervisionado Obrigatório e 

Não Obrigatório devem ser determinadas através de um plano de estágio, elaborado em 

conjunto pelo professor orientador, junto ao supervisor de campo e o estagiário, considerando 

o perfil do profissional, os objetivos do curso e da atividade e as peculiaridades do campo de 

estágio. 
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Art. 13 Caberá ao Colegiado de Curso a aprovação dos Planos de Estágio, bem como o 

estabelecimento das condições de sua realização. 

 

Art. 14 Caberá à Coordenação de Curso a análise e assinatura do termo de compromisso de 

estágio. 

 

CAPÍTULO VII 

ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 15 Entende-se por orientação/supervisão de estágio o acompanhamento dado ao aluno no 

decorrer de suas atividades de estágio, de forma a proporcionar-lhe o pleno desempenho de 

ações pertinentes à realidade da profissão. 

Parágrafo único: Para o professor orientador de Estágio Supervisionado Obrigatório e 

Não Obrigatório, será computado um total de 02 (duas) horas semanais em atividades docentes 

por aluno orientado por semestre, obedecendo ao disposto na Resolução Consepe Nº 158 de 29 

de novembro de 2010.  

 

Art. 16  A supervisão de estágio pode ser desenvolvida nas seguintes modalidades: 

I – supervisão direta: acompanhamento do plano de estágio por observação contínua e direta 

das atividades ocorrentes no campo de estágio ao longo de todo o processo, podendo se 

complementar com entrevistas, reuniões e seminários; 

II – supervisão semidireta: orientação e acompanhamento do estudante pelo professor e 

supervisor, por meio de visitas ao campo de estágio, quando mantém contato com o supervisor 

de campo, além de realizar entrevistas, reuniões e seminários; 

III – supervisão indireta: orientação através de contatos esporádicos com o estudante, além de 

acompanhamento, através de relatórios e, sempre que possível, agendamento de visitas 

ocasionais ao campo de estágio em comum acordo com o supervisor de campo. 

 

Art. 17 Somente exercerão a função de orientadores de Estágio Supervisionado Obrigatório e 

Não Obrigatório, os docentes da instituição (Universidade Federal de Mato Grosso), e a função 



313 

 

de supervisores aqueles professores/profissionais de Nível Superior que atuem nas áreas de 

interesse zootécnico, respeitadas suas áreas de especialidades e experiência peculiar ao campo 

de trabalho em que se realiza o estágio. 

Parágrafo único: Ao supervisor de campo compete acompanhar diretamente as diferentes 

etapas do plano de estágio, orientar, definir etapas a serem cumpridas, corrigir ou aprimorar as 

técnicas utilizadas, oferecer condições práticas para sua realização e conclusão e enviar ao 

professor responsável pela disciplina o relatório das atividades desenvolvidas pelo discente 

durante o estágio. 

 

CAPÍTULO VIII 

ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 

 

Art. 18 Compete ao Colegiado do Curso de Zootecnia: 

I – estabelecer e definir diretrizes para o Estágio Supervisionado Obrigatório e Não Obrigatório 

e zelar pelo cumprimento das mesmas; 

II – definir o regulamento de Estágio Obrigatório e Não Obrigatório e encaminhá-lo à Câmara 

de Graduação para apreciação; 

III – compete à comissão executiva do Colegiado do Curso de Zootecnia: aprovar a 

programação dos Estágios Curriculares Obrigatórios e Não Obrigatório. 

 

Art. 19 Compete ao Professor Responsável pela disciplina de Estágio Obrigatório e Não 

Obrigatório: 

I – propor ao Colegiado do Curso o sistema de organização e desenvolvimento dos estágios; 

II – fazer cumprir o Regulamento de Estágio Supervisionado Obrigatório e Não Obrigatório 

aprovado pelo Colegiado de Curso; 

III – definir, em conjunto com o colegiado e a Pró-Reitoria de Ensino e de Graduação, as 

diferentes possibilidades de campos de estágio, a fim de que sejam formalizados os convênios 

para o desenvolvimento de estágios, mantendo um banco de dados atualizados; 

IV – identificar os campos de estágio e providenciar a inserção dos estudantes nos mesmos; 
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V – coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades pertinentes ao estágio, 

em conjunto com os demais professores orientadores; 

VI – orientar  os alunos na escolha da área e campo de estágio;  

VII – convocar, sempre que necessário, os orientadores ou supervisores de estágio para discutir 

questões relativas ao planejamento, organização, funcionamento, avaliação e controle das 

atividades de estágio e análise de critérios, métodos e instrumentos necessários para o seu 

desenvolvimento; 

VIII – organizar, a cada período de estágio, os campos e os grupos de estagiários e distribuí-

los entre os orientadores de acordo com os campos existentes; 

IX – encaminhar ao Colegiado do Curso de Graduação em Zootecnia a programação dos 

estágios obrigatórios; 

X – encaminhar à Pró reitoria de ensino de graduação as minutas de convênio dos Estágios 

Curriculares supervisionados no prazo de noventa dias antes do início dos estágios. 

 

CAPÍTULO IX 

DIREITOS E DEVERES DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 20  Compete ao aluno estagiário: 

I – cumprir as exigências da empresa ou entidade e as normas deste Regulamento; 

II – desenvolver as atividades de estágio, conforme plano previamente estabelecido; 

III –  participar das reuniões, cursos, seminários, palestras, atividades de orientação e 

supervisão organizadas pela administração de estágio ou pela empresa ou entidade, quando 

convocado; 

IV – permanecer no local de estágio até o final do tempo regulamentado comparecendo e 

retirando-se sempre nos horários previstos; 

V – respeitar os horários da empresa ou entidade, bem como desempenhar com interesse, 

solicitude e senso profissional as atividades de estágio programadas; 

VI – elaborar relatórios, sempre que solicitado pelo professor orientador; 



315 

 

VII – zelar pelo ambiente nos seus respectivos locais de estágio. 

Parágrafo único: O não cumprimento das responsabilidades cabíveis ao aluno poderá 

acarretar no cancelamento e reprovação na disciplina Estagio Curricular Obrigatório.   

 

Art. 21  São direitos do aluno estagiário: 

I – receber acompanhamento e orientação nas atividades desenvolvidas; 

II   –  ser avaliado de acordo com as atividades desenvolvidas e seu desempenho no estágio. 

 

CAPÍTULO X 

CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS – ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

Art. 22 O aluno deve descrever, através de relatório, as atividades desenvolvidas durante o 

estágio, emitindo opiniões próprias a respeito dos fatos observados e vivenciados, 

estabelecendo paralelos com o conteúdo assimilado nas disciplinas cursadas. 

Parágrafo Único: A versão escrita do relatório deverá ter no máximo 10 páginas, excluindo-

se as referências bibliográficas, digitado em fonte Times New Roman 12 em espaçamento 1,5, 

margens direita e esquerda 2,0 cm e superior e inferior 3,0 cm. O relatório deve ser estruturado 

como a seguir: Introdução, Descrição das Atividades Desenvolvidas no Estágio, Conclusão, 

Referências Bibliográficas e Anexos, quando necessário.  O texto deverá ser redigido sempre 

em terceira pessoa, devido ao caráter científico do mesmo. 

 

CAPÍTULO XI 

CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

Art. 23 Ao final do Estágio Supervisionado Obrigatório, o aluno receberá uma nota final, 

atribuída pelo professor responsável pela disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório, 

que levará em conta os seguintes aspectos: 
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I - uma nota (de 0 a 10) referente à avaliação do Supervisor de Estágio, totalizando 40% da 

média final; 

II - uma nota (de 0 a 10) atribuída pelo avaliador do Relatório de Estágio, totalizando 60% da 

nota final. 

§ 1º O relatório impresso deverá ser entregue ao avaliador com prazo máximo do primeiro dia 

da quarta semana que antecede o 100º dia de aula do calendário vigente. O mesmo deverá ser 

preparado conforme as normas vigentes da ABNT e o modelo designado pelo curso de 

Zootecnia. 

§ 2º Após a entrega do relatório, o avaliador terá o prazo de 7 dias para a devolução com as 

devidas considerações e nota atribuída. 

 

Art. 24  O aluno aprovado com média igual ou superior a 7,0 terá o prazo máximo de 14 dias, 

a contar da data de entrega do relatório avaliado ao orientador do aluno, para entregar uma 

cópia impressa do relatório, com as devidas correções sugeridas pelo avaliador. Além da cópia 

impressa, o aluno deverá entregar duas cópias digitais da versão final do relatório, com as 

devidas assinaturas, em CD-ROM, sendo uma destinada à biblioteca da UFMT/CUR e outra à 

coordenação do curso. 

 

Art. 25  O aluno que obtiver média maior ou igual a 3,0 e menor que 7,0, como Prova Final, 

deverá reapresentar um segundo relatório com as adequações solicitadas pelo avaliador no 

prazo máximo de 7 dias, a contar da data de entrega do relatório avaliado ao orientador do 

aluno. 

Parágrafo Único: O aluno que, após a Prova Final, for aprovado com média igual ou superior 

a 5,0 terá o prazo máximo de 7 dias, a contar da data de divulgação da nota final, para entregar 

uma cópia do relatório conforme especificações do Art. 24º. 

 

Art. 26 O avaliador do relatório será um professor do corpo docente do Curso de Zootecnia 

(excetuando-se o orientador do aluno), sendo este indicado pelo professor da disciplina, e 

caberá ao mesmo avaliar o relatório de acordo com o planejamento de estágio e o seu relato 

seguindo os critérios do Art. 22. 
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Art. 27  É considerado aprovado na atividade acadêmica de natureza obrigatória o aluno que: 

I – cumprir o estabelecido por este Regulamento; 

II – cumprir integralmente o programa de estágio previamente estabelecido; 

III – obtiver média final igual ou superior a 5,0 (cinco). 

Parágrafo único: A média final somente será atribuída após a entrega das cópias do relatório 

final devidamente corrigido. 

 

CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 28 Durante o período Estágio Supervisionado Obrigatório, o estagiário fica coberto, 

obrigatoriamente, por apólice de seguro, contra risco de acidentes pessoais, pela Universidade 

Federal de Mato Grosso desde que tenha se estabelecido os tramites legais já descritas no Art. 

5º deste regulamento. 

 

Art. 29 Os casos omissos do presente serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Zootecnia, 

ouvido o Coordenador de Estágio e os Professores Orientadores e Supervisores do Estágio 

Supervisionado Obrigatório. 
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Formulário de Aceite de Supervisão e Orientação do Estágio Supervisionado:

 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 

Câmpus Universitário de Rondonópolis 

Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas 

Coordenação do Curso de Zootecnia 

REGISTRO DE ACEITE DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

Dados do Estagiário: 

Nome completo:  

Número Registro Acadêmico:  

Curso:  

e-mail:  

Telefone(s) contato:  

Dados do Supervisor no Estágio: 

Local do estágio:  

Endereço do estágio 

Nome do Supervisor: 

e-mail do Supervisor:  

Telefone(s) contato:  

Dados do Professor Orientador (UFMT): 

Nome:  

e-mail:  

Telefone(s) de contato:  

 

___________________________ 

 

Assinatura – Estagiário  

 

 

_______________________________             _______________________________ 

 

Assinatura – Supervisor (Estágio)                Assinatura – Professor (UFMT) 

 

Data __/__/____. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

PRÓ – REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO EM ZOOTECNIA 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

(ESTÁGIO SUPERVISIONADO) 

 

 

Nome do(a) estagiário(a):___________________________________  

Local de estágio:_____________________________________  

Área de estágio:______________________________________ 

Período de estágio:___/___/______ à ___/___/______  

Supervisor:__________________________________________ 

Semestre letivo:______________________________________ 

1. AVALIAÇÃO: 

 As notas, por item, variam de 0 – 10; 

 A média é obtida somando-se a nota dos itens, dividindo-se em seguida por 11. 

 O formulário após preenchido deve ser devolvido ao professor orientador acadêmico, 

através de envelope lacrado, via correio* (Carta Registrada ou Sedex) ou e-mail 

(formulário preenchido, assinado e escaneado) 
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1.1  ASPECTOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

ASPECTOS NOTAS 

1- Rendimento no estágio: qualidade, rapidez e precisão com as 

quais executa as tarefas 

 

2- Facilidade de Compreensão: rapidez e facilidade em 

interpretar, por em prática ou entender instruções e informações verbais 

ou escritas 

 

3- Nível de conhecimentos teóricos e práticos: conhecimentos 

demonstrados no cumprimento do programa de estágio, tendo em vista 

sua escolaridade 

 

4- Organização e método no trabalho: uso de meios visando 

melhorar a organização para o bom desenvolvimento do trabalho 

 

5- Iniciativa – Independência: capacidade de procurar novas 

soluções, sem prévia orientação, dentro dos padrões adequados 

 

6- Estudos: iniciativa em consultar livros e revistas técnicas 

visando ampliar seus conhecimentos 

 

 

1.2 ASPECTOS HUMANOS: 

ASPECTOS NOTAS 

1- Assiduidade: constância e pontualidade no cumprimento dos 

horários e dias de trabalho 

 

2- Disciplina: facilidade em aceitar e seguir instruções de superiores e 

acatar regulamentos e normas  
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3- Sociabilidade e desembaraço: facilidade e espontaneidade com 

que agem frente a pessoas, fatos e situações 

 

4- Cooperação: atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir 

para o alcance de um objetivo comum 

 

5- Responsabilidade: capacidade de cuidar e responder pelas 

atribuições, materiais, equipamentos e bens da instituição, que lhe são 

confiadas durante o estágio.  

 

 

2- FREQUÊNCIA: 

FREQUÊNCIA NºDE DIAS NºDE HORAS 

Comparecimento   

Faltas   

 

MÉDIA (somatória das notas de cada item/11) = _____________ 

3- Outras informações úteis para o aperfeiçoamento do estágio: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

________________, ____de _________ de 20__. 

_____________________________________ 

Assinatura do Supervisor Responsável 
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*FAVOR ENVIAR PARA: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

Instituto de Ciências Agropecuárias e Tecnológicas 

Curso de Zootecnia – Coordenação 

A/C ANDRÉA LUCIANA DOS SANTOS -COORDENADORA 

Coordenação de Estágio Supervisionado 

Rodovia MT 270, Km 06 

          CEP: 78.735-901, Rondonópolis –MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

PRÓ – REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO EM ZOOTECNIA 
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DEFESA DE RELATÓRIO DE 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Data:___/___/______ 

Graduando(a):_________________________________________________ 

Título do Relatório: _____________________________________________ 

Avaliador(a):___________________________________________________ 

 

 

1- Para avaliação escrita do relatório  

Item Avaliação Nota 

Adequação ao prazo de entrega* – Vale até 1,5 ponto (7 dias 

antes do prazo; mínimo 3 dias antes)  
 

Conteúdo: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão – Vale 

até 2,5 pontos 
 

Abordagem do tema  – Vale até 2,0 ponto  

Redação e linguagem: Clareza e Objetividade – Vale até 2,5 

pontos 
 

Normatização e bibliografia utilizada: Pertinência e Atualidade 

– Vale até 1,5 ponto 
 

Total  

* Pontuação quanto ao atendimento ao prazo de entrega: 7 dias antes do prazo (1,5); 6 

dias (1,2); 5 dias (0,9); 4 dias (0,6); 3 dias (0,3); 2 dias ou menos (0,0) 

 

TOTAL =  __________ 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Avaliador 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

PRÓ – REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO EM ZOOTECNIA 

ATA DE AVALIAÇAO DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Às ___horas do dia ________ do mês de _____________ do ano de 201__, foi avaliado 

o relatório de estágio supervisionado do(a)  discente 

_________________________________________________, como requisito obrigatório para 

conclusão do curso de Zootecnia Bacharelado, sendo o título do relatório: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

Após as observações do avaliador,  

Prof(a)________________________________________, ficou definido que o referido 

relatório deve ser (__) aprovado / (__) necessário adequação / (__) reprovado, com nota 

final*_________. Eu, 

__________________________________________________________________, 

professor(a) responsável pela disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório, lavrei a 

presente ata que segue assinada por mim. 

Observações (caso o trabalho seja aprovado mediante correções ou necessário adequação, tal observação junto ao prazo 

para entrega do mesmo deve ser destacado neste espaço):  

__________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________ 

Prof(a) Responsável pela disciplina de Estágio Curricular Supervisionado 
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APÊNDICE C – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

As Atividades Complementares constituem um conjunto de estratégias pedagógico-

didáticas que permitem, no âmbito do matriz, a articulação entre teoria e prática e a 

complementação, por parte do discente, dos saberes e habilidades necessárias à sua formação. 

Fornece ao estudante a oportunidade de diversificar e enriquecer sua formação através da sua 

participação em tipos variados de eventos extra-classe. 

Na avaliação das Atividades Complementares desenvolvidas pelo Estudante, serão 

considerados: 

I. A compatibilidade das atividades desenvolvidas com os objetivos do Curso de Graduação 

em Zootecnia;  

II. A qualidade da realização das atividades; 

III. O total de horas dedicadas à atividade, considerando a carga horária constante na ficha de 

avaliação. 

  Somente será considerada, para efeito de carga horária em Atividades Complementares, 

a participação em atividades desenvolvidas após a data de ingresso do Estudante no curso. 

Contudo, no caso de outro curso concluído, transferência de curso iniciado em outra Instituição 

de Ensino Superior ou Mobilidade Estudantil entre unidades acadêmicas, a validade das 

Atividades Complementares realizadas nestas circunstâncias, dependerá da avaliação feita pela 

Coordenação de Ensino e Coordenação de Estágio, responsáveis pela devida atividade. 

 

Quadro 1 – Palestras e Cursos Adicionais 

Atividade 
Horas computadas em Atividades 

Complementares 

Disciplinas de outros cursos de outras IES. Em todos 

os casos as instituições e cursos devem ser 

devidamente reconhecidos pelo MEC e cursados 

com aproveitamento.  

 

 

1 hora a cada 3 horas de curso  
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Disciplinas cursadas em IES durante  intercâmbio 

internacional.  1 hora a cada 3 horas de curso 

Participação em cursos de extensão universitária 

organizados pela UFMT ou por outra IES, com 

avaliação de frequência e desempenho. 
1 hora a cada 2 horas de curso 

Participação efetiva e comprovada em semanas 

acadêmicas, palestras, programas de treinamento, 

jornadas, simpósios, seminários, congressos, 

encontros, conferências, fóruns e outros eventos de 

ciência e tecnologia em áreas diretas e correlatas à 

Zootecnia, promovidas pela UFMT, outras IES ou 

por órgãos públicos, conselhos, entidades da 

sociedade civil ou associações de classe. 

1 hora a cada 2 horas de participação 

Participação em viagens de estudo no Brasil, 

organizadas pela UFMT ou por outra IES. 
10 horas a cada dia de atividades nas 

instituições 

Participação em viagens de estudo para o exterior, 

organizadas pela UFMT ou por outra IES. 
15 horas a cada dia de atividades nas 

instituições visitadas 

Outras atividades propostas pelo discente, em 

qualquer campo do conhecimento afim ao universo 

acadêmico, sujeitas à avaliação do Colegiado de 

Curso de Zootecnia quanto ao mérito para o discente 

e para o curso e ao tempo de duração. 

Definição de acordo com a atividade 

a ser avaliada. 

 

Quadro 2 – Representação e Participação em Projetos. 

Atividade 
Horas computadas em Atividades 

Complementares 

Representação discente junto a órgãos da UFMT, 

com comprovação de, no mínimo, 75% de 

participação efetiva, desde que o mandato 

representativo tenha, no mínimo, 12 horas de 

mandato. 

1 hora a cada 4 horas de atividade de 

representação. 

Bolsista remunerado ou voluntário de extensão da 

UFMT, com o devido registro na Pró-Reitoria de 

Extensão. 
1 hora a cada 20 horas de atividades 
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Participação em comissão coordenadora ou 

executora de evento de extensão isolado, registrada 

na Pró-Reitoria de Extensão.  

1 hora a cada 20 horas de 

participação 

Bolsista remunerado ou voluntário de iniciação 

científica realizada no âmbito da UFMT, com o 

devido registro na Pró-Reitoria de Pesquisa e/ou 

participação no Seminário de Iniciação Científica.  

1 hora a cada 20 horas de atividades 

Monitoria em disciplinas da UFMT com a devida 

comprovação do Departamento ou do professor 

responsável e registro pela Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação.  

1 hora a cada 20 horas de atividades 

Atividades desenvolvidas como Bolsa PET 

(Programa de Educação Tutorial), Bolsa EaD 

(Educação à Distância) e demais bolsas acadêmicas. 
1 hora a cada 20 horas de atividades 

Outras atividades propostas pelo discente, em 

qualquer campo do conhecimento afim ao universo 

acadêmico, sujeitas à avaliação do Colegiado de 

Curso de Zootecnia quanto ao mérito para o discente 

e para o curso e ao tempo de duração.  

Definição de acordo com a atividade 

a ser avaliada 

 

Quadro 3 – Produção Científico-Tecnológica. 

Atividade 
Horas computadas em Atividades 

Complementares 

Publicação de artigo em periódico científico com 

ISSN, ou capítulo de livro com ISBN.  

30 horas por artigo 

Publicação de livro ou manual técnico com ISBN.  
30 horas por livro 

Publicação de artigo ou resumo expandido em anais 

de eventos científicos.  

10 horas por trabalho 

Publicação de resumo simples em anais de eventos 

científicos.  5 horas por trabalho 

Publicação de artigo em periódicos não científicos 

(magazines) ou em jornais.  5 horas por artigo 
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Apresentação oral de trabalhos em eventos 

científicos.  15 horas por apresentação 

Apresentação de trabalhos, por meio de pôster, 

banner, vídeo ou maquete, em eventos científicos.  10 horas por apresentação 

Prêmio em concursos de projetos, inovação 

tecnológica ou outra modalidade, em níveis 

internacional, nacional ou regional.  
30 horas 

Prêmio em concursos de projetos, inovação 

tecnológica ou outra modalidade, em nível local.  20 horas 

Outras produções apresentadas pelo discente, em 

qualquer campo do conhecimento afim ao universo 

acadêmico, sujeitas à avaliação do Colegiado de 

Curso de Zootecnia quanto ao mérito para o discente 

e para o curso e ao tempo de duração.  

Definição de acordo com a atividade 

a ser avaliada. 

 

O aluno, ao longo do curso, entrará com requerimento solicitando aproveitamento de 

atividades acadêmicas complementares anexando os documentos necessários: 

– Atividades de iniciação à docência e à pesquisa: relatório do professor orientador e 

declarações dos órgãos/unidades competentes; 

– Atividades de participação e/ou organização de eventos: certificado de presença, 

apresentação de relatórios e declarações dos órgãos/unidades competentes; 

– Experiências profissionais complementares: Termo de Compromisso, atestados de 

participação e apresentação de relatórios devidamente assinados; 

– Publicações: cópias dos artigos publicados e outros documentos comprobatórios; 

– Atividades de ensino, pesquisa e extensão: atestados ou certificados de participação 

e apresentação de relatórios ou projetos registrados; 

– Vivências de gestão: atas das reuniões das quais o aluno participou, declaração do 

órgão/unidade competente, outros atestados de participação e apresentação de relatórios. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso de Zootecnia. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

Curso de Graduação em Zootecnia/ICAT/CUR 

 

MODELO REQUERIMENTO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

REQUERIMENTO 

 

Eu,____________________________________________________________________, 

RGA nº:_________________________, regularmente matriculado no Curso de Graduação em 

Zootecnia do Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas do Câmpus de Rondonópolis da 

UFMT  Zootecnia, vinculado a Matriz Curricular 2016, venho através deste solicitar registro 

em meu Histórico Escolar das horas relativas as Atividades Complementares, mediante 

documentos comprobatórios em anexo. 

 

Rondonópolis,___ de_____________ de______ 

 

 

 

Assinatura do Estudante 
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APÊNDICE D – REGULAMENTO DO TRABALHO DE CURSO 

REGULAMENTO DA DISCIPLINA TRABALHO DE CURSO 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 

Art. 1º O Trabalho de Curso (TC) é uma atividade obrigatória do Curso de Graduação em 

Zootecnia da UFMT e será regido pela legislação vigente e por este Regulamento. 

 

Art. 2º O TC poderá ser desenvolvido em qualquer área de interesse zootécnico, respeitadas 

suas áreas de especialidades e experiência peculiar. 

 

Art. 3º Cada aluno poderá realizar o TC nas seguintes modalidades: atividades realizadas em 

pesquisa, extensão, estudo de caso e na forma de revisão bibliográfica. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4º O TC tem como objetivos: 

I - despertar e desenvolver no aluno o interesse pela pesquisa e extensão; 

II - propiciar ao aluno a oportunidade de aplicação da metodologia científica em 

pesquisa e extensão; 

III - abordar tópicos específicos de conhecimentos relativos a atividades de pesquisa ou 

extensão; 

IV - aprimorar a formação profissional, contribuindo para melhor visão dos problemas 

agropecuários, o que possibilitará a utilização de procedimentos científicos no 

encaminhamento das soluções. 
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CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA DISCIPLINA TRABALHO DE 

CURSO 

Art. 5º A estrutura organizacional da disciplina Trabalho de Curso (TC) será composta por:  

I - Comissão de TC; 

II - Professores orientadores do TC; 

III - Banca examinadora; 

IV - Alunos. 

 

Art. 6º A comissão de TC, será constituída por professor(es) responsável(eis) pela disciplina 

Trabalho de Curso e terá como responsabilidade o cumprimento das disposições contidas neste 

Regulamento. 

 

Art. 7º A comissão de TC deverá ser composta por, no máximo, dois professores do curso de 

Zootecnia da Universidade Federal do Mato Grosso. 

§ 1º A lotação nessa disciplina será de 2 horas semanais.  

§ 2º O professor orientador deverá ser do quadro de contratação efetivo e prioritariamente um 

docente do curso de Zootecnia. 

 

Art. 8º São atribuições da Comissão de TC: 

I - apresentar ao Colegiado do Curso para apreciação e aprovação, o quadro de 

professores orientadores; 

II - elaborar e divulgar o cronograma de atividades da TC; 

III - supervisionar as atividades de orientação; 

IV - aprovar a composição da banca examinadora do TC; 

V - homologar a data de defesa do TC;  

VI - colocar à disposição dos professores orientadores a regulamentação específica de 

elaboração do TC. 



333 

 

Parágrafo único: Para o orientador de TC, será computado um total de 02 (duas) horas 

semanais em atividades docentes por aluno orientado por semestre, considerando-se no 

máximo de 3 orientados. 

 

Art. 9º Cabe ao orientador  

I - entregar a carta de aceite de orientação à Comissão de TC;  

II - contribuir, tecnicamente, para a solução de problemas ou dúvidas que o aluno 

encontrar no desenvolvimento do TC; 

III - assessorar na identificação de recursos bibliográficos que se destinem à 

fundamentação de aspectos teóricos; 

IV - orientar o aluno na confecção técnica e científica do TC; 

V - sugerir os nomes da banca examinadora e a data de defesa para apreciação da 

Comissão de TC; 

VI - presidir as bancas examinadoras do TC; 

VII - cumprir normas e procedimentos administrativos propostos pela Comissão de TC.  

 

Art. 10 A banca examinadora será composta por três membros com experiência na área de 

desenvolvimento do TC, e dois suplentes. 

§ 1º Quando necessário, será exigida a comprovação de experiência do membro. 

§ 2º Membros da comunidade externa poderão compor a banca examinadora desde que não 

haja ônus para a UFMT. 

 

Art. 11 Constituem-se atribuições da banca examinadora: examinar, arguir e avaliar o TC na 

forma escrita e oral, respeitando os critérios estabelecidos neste Regulamento. 

 

Art. 12 Constituem-se atribuições do orientando: 

I - cumprir e formalizar sua participação no TC nos prazos estipulados no cronograma 

de atividades; 

II - cumprir as rotinas administrativas previstas neste Regulamento; 

III - comunicar formalmente à Comissão de TC a desistência das atividades do TC; 
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IV - cumprir os cronogramas de atividades previstas no seu programa de TC; 

V - comunicar alterações nas atividades programadas, acrescentando as justificativas 

necessárias; 

VI - comunicar, por escrito, à Comissão de TC as dificuldades operacionais que 

encontrar na organização concedente para cumprimento das atividades programadas; 

VII - manter postura ética e profissional com a instituição em que desenvolve o TC, 

respeitando suas normas internas, decisões administrativas e político-institucionais; 

VIII - cumprir os horários estabelecidos pela Comissão de TC e pelo professor 

orientador do TC. 

 

Art. 13  Constituem-se atribuições da Coordenação do Curso: 

I - acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas pela Comissão de TC; 

II - analisar e aprovar as determinações da Comissão de TC; 

III - interagir no processo pedagógico e administrativo, quando solicitado pela 

Comissão de TC; 

IV - realizar os devidos encaminhamentos ao Colegiado do Curso. 

 

CAPÍTULO IV 

DA OPERACIONALIZAÇÃO DA DISCIPLINA TRABALHO DE CURSO 

Art. 14  A Comissão de TC deverá adotar formulários para planejamento das atividades de 

conclusão de curso, supervisão, avaliação, controle administrativo e outros que se fizerem 

necessários para o bom desempenho administrativo e pedagógico. 

Art. 15  No decorrer da atividade de TC, o aluno poderá solicitar à Comissão de TC, mediante 

justificativa, a mudança de orientação. 

Parágrafo único. O mesmo procedimento poderá ser seguido pelo professor orientador. 

 

Art. 16  As atividades e a carga horária da disciplina TC deverão respeitar as normas vigentes 

e o projeto pedagógico. 
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CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 17 A avaliação do TC consistirá em uma apresentação do mesmo à banca examinadora. 

§ 1o Para submeter o TC à banca examinadora o aluno deverá ter autorização prévia do 

professor orientador, documentada por meio de uma carta de autorização, de entrega e defesa 

do TC, a ser anexada junto as cópias para cada componente da banca. 

§ 2o Os membros da banca examinadora serão indicados pelo professor orientador. 

§ 3o Para aprovação no TC, o aluno deverá obter conceito “aprovado”, após a defesa perante a 

banca examinadora. 

§ 4o No prazo máximo de 14 dias, a contar da data de entrega do TC à banca avaliadora, deverá 

ser entregue à comissão de TC uma cópia impressa do TC com as devidas correções sugeridas 

pela banca avaliadora. Além desta cópia impressa o aluno deverá entregar duas cópias da 

versão final do TC em CD ROM, em que uma será destinada à biblioteca da Universidade e a 

outra ficará na Coordenação do Curso. O prazo final para a entrega da versão final do TC 

corrigido será o período destinado às aulas do semestre, excluindo o período reservado para os 

exames de avaliação final. 

§ 5º A prova final, caso necessário, constará de uma nova apresentação e avaliação do TC pela 

banca examinadora, a se realizar no período mínimo de uma semana a contar da data da 

primeira avaliação, respeitado o período previsto para avaliações no calendário acadêmico. 

§ 6º O aluno que não atingir a média de aprovação estará reprovado e deverá obrigatoriamente 

realizar novamente a disciplina TC, matriculando-se no período letivo subsequente. 

§ 7º No caso da realização de prova final, a segunda avaliação de TC será realizada na presença 

da mesma banca anterior. 

 

Art. 18  São critérios para avaliação escrita e oral do TC pela banca examinadora: 

I - qualidade do trabalho; 

II - organização; 

III - conhecimento do conteúdo; 

IV - metodologia; 

V - correlação entre os objetivos e os resultados apresentados. 
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§ 1º Nos casos em que o aluno obtiver aprovação, mas que o TC necessite de correções 

pontuais, estas serão anotadas em ata, devendo estabelecer prazo para entrega (até o 100º dia 

de aula) com o aval do professor orientador, não podendo o mesmo exceder o prazo 

estabelecido pela Comissão de TC. 

§ 2º O aluno que não efetuar as correções do TC no prazo indicado pela banca examinadora 

será considerado reprovado. 

§ 3º A versão final do TC deverá respeitar a normatização interna do TC aprovada pelo 

Colegiado do Curso. 

 

Art. 19  O aluno que estiver legalmente impossibilitado de comparecer na data marcada, para 

a apresentação de seu trabalho à banca examinadora, deverá justificar-se até 2 dias úteis 

subsequentes, através de processo protocolado e encaminhado a Coordenação de Curso com 

apresentação de documentos comprobatórios, requerendo nova data para a referida 

apresentação.  

 

Art. 20  O aluno que não se submeter à banca examinadora do TC estará impedido de colar 

grau. 

 

Art. 21  A apresentação oral do TC pelo aluno perante à banca examinadora será aberta ao 

público. 

 

Art 22  A data de defesa do TC deverá respeitar a data limite que corresponde a terceira semana 

que antecede o 100º dia de aula do calendário vigente. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 23 Os casos omissos que surgirem no decorrer dos trabalhos da banca examinadora, por 

falha decorrente de interferências externas, dificuldade em aspecto acadêmico ou quaisquer 

casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso. 
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ANEXO I 

1. Estrutura do Trabalho de Curso 

1.1 Estrutura física 

A estrutura física de um trabalho científico, em sua caracterização geral, compreende 

três elementos: 

a) pré-textuais: são elementos que antecedem o texto com informações que ajudam na 

identificação e utilização do trabalho; 

b) textuais: constituem o núcleo central do trabalho; 

c) pós-textuais: complementam o trabalho. 

1.2 Formas de apresentação gráfica geral 

Quanto às formas de apresentação gráfica, adota-se as seguintes recomendações da 

NBR 14724 (ABNT, 2005): 

1.2.1 Formato e impressão 

Os textos devem apresentados em papel branco, formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm), 

impressos em apenas uma das faces da folha (com exceção da folha de rosto que conterá a ficha 

catalográfica – opcional – no seu verso), digitados em cor preta (com exceção das ilustrações, 

que podem ser coloridas). 

A impressão de trabalhos acadêmicos deve ser feita em impressoras jato de tinta, laser 

ou em padrão equivalente. 

1.2.2 Margens 

As folhas devem apresentar as seguintes margens: 

a) esquerda e superior: 3 cm; 

b) direita e inferior: 2 cm; 

1.2.3 Fonte 

Para formatar o trabalho, utilizar as seguintes configurações de fonte: 

a) Times New Roman; 

b) texto: tamanho 12; 

c) legendas de tabelas e ilustrações: tamanho 10; 

d) citações longas (mais de três linhas): tamanho 10; 

e) notas de rodapé: tamanho 10; 
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f) títulos das partes e/ou capítulos (seção primária): tamanho 14, negrito, letras 

maiúsculas; 

g) títulos das seções secundárias, ilustrações e tabelas: tamanho 12, negrito, letras 

minúsculas, excetuando-se a primeira letra que deve estar em maiúscula; 

h) títulos das seções terciárias e sucessivas: seguem as regras da seção secundária, 

porém não são apresentadas em negrito. 

1.2.4 Espaçamento de entrelinha 

Para formatar o trabalho, observar os seguintes espaçamentos: 

a) texto normal: 1,5; 

b) citações longas, notas de rodapé e os resumos em vernáculo e em língua estrangeira: 

espaço simples; 

c) títulos das seções e subseções: devem ser separados do texto que os precede e que os 

sucede por dois espaços 1,5; 

d) referências: espaço simples dentro da mesma referência e dois espaços simples entre 

uma e outra; 

e) ilustrações e tabelas: devem ser separados do texto que os precede e que os sucede 

por dois espaços 1,5; 

f) legendas de tabelas e ilustrações com duas linhas ou mais: espaço simples. 

1.2.5 Alinhamento 

Observar os seguintes alinhamentos: 

a) do texto: justificado; 

b) recuo de primeira linha do parágrafo: 1,25 cm; 

c) recuo de parágrafo para citação direta com mais de três linhas: 4 cm, partindo da 

margem esquerda; 

d) títulos das seções e subseções: à esquerda; 

e) títulos sem indicativos numéricos (erratas, resumo, listas, sumário, referências etc.): 

centralizado; 

f) títulos das partes e/ou capítulos (seção primária): centralizados ou alinhados à 

esquerda; 
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g) títulos das tabelas e ilustrações: à esquerda, com a segunda e demais linhas 

começando sob a primeira letra do próprio título. 

1.2.6 Paginação 

Todas as folhas do trabalho a partir da folha de rosto devem ser contadas 

sequencialmente, mas não numeradas. A numeração é colocada a partir da primeira folha da 

parte textual, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda 

superior, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha. As folhas iniciais de 

capítulos e partes são contadas, mas não numeradas. No caso de o trabalho ser constituído 

demais de um volume, deve ser mantida uma única sequência de numeração das folhas, do 

primeiro ao último volume. Havendo apêndice e anexo, as suas folhas devem ser numeradas 

de maneira contínua e sua paginação deve dar segmento à do texto principal. 

1.2.7 Numeração das seções 

Deve-se adotar a numeração progressiva para as seções do texto. Os títulos das seções 

primárias (partes e capítulos), por serem as principais divisões do texto, deverão iniciar em 

folha distinta, segundo NBR 14724 (2005). 

A NBR 6024 (2003), recomenda que a numeração progressiva seja limitada até a seção 

quinaria e que não sejam utilizados ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal após o indicativo 

de seção ou de seu título. 

Os títulos devem ser destacados gradativamente, no texto e no sumário. 

1.2.8 Numeração de ilustrações, equações, fórmulas e tabelas 

A numeração de ilustrações, equações, fórmulas e tabelas devem ser feitas com 

algarismos arábicos, de modo crescente, fonte tamanho 10, podendo ser subordinada ou não a 

capítulos ou seções do documento (por exemplo, Tabela 1 ou Tabela 1.1). Devem ser separadas 

do título por travessão (IBGE, 1993). 

1.2.9 Notas de rodapé 

As notas de rodapé têm a função de informar dados que não possam ser incluídos no 

texto, como: as fontes de origem do documento, complementação de ideias, comentários, 

esclarecimentos, explanações e traduções. 
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As notas deverão ser digitadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um 

espaço simples e por um filete de 3 cm partindo da margem esquerda. No Word, podem ser 

criadas automaticamente no ícone Inserir/ Notas/ Notas de Rodapé. 

1.2.10 Citações 

São menções, no texto, de informações extraídas de outras fontes, de forma direta ou 

indireta (síntese das ideias). Podem ser: 

a) citação direta: transcrição literal do texto de outro(s) autor(es). Pode ser:  

– citação curta, com menos de três linhas: deve ser escrita normalmente dentro do texto, 

entre aspas e com a indicação da fonte (autor, ano e página) que deve aparecer no texto, em 

notas ou em rodapé. 

– citação longa, com mais de três linhas: deve ser digitada em fonte tamanho 10, com 

recuo a 4 cm da margem esquerda, entrelinha simples, sem aspas, com indicação da fonte junto 

ao texto, ou em nota de rodapé, ou ainda em notas no final da parte ou capítulo. 

b) citação indireta: é o resumo ou a síntese das ideias de um texto/autor. Aparece em 

forma textual normal, porém a fonte de onde foi retirada a informação (autor e ano da 

publicação) deverá ser indicada.  

c) citação de citação: é a menção de um texto, cujo original não se conseguiu ter acesso, 

mas do qual se tomou conhecimento por citação em outro trabalho. A indicação da fonte é 

apresentada pelo nome do autor original, seguido da expressão apud e do autor da obra 

consultada. Nas referências bibliográficas (no final do trabalho e/ou em rodapé), somente se 

menciona o nome do autor da obra consultada. 

1.2.11 Formas de indicação das fontes das citações em notas de rodapé ou finais 

A numeração das notas é feita com algarismos arábicos e deverá ter numeração única e 

consecutiva para cada capítulo ou parte, aparecendo, no caso de rodapé, na mesma página que 

trouxer o texto citado. A primeira menção de uma nota de fonte deverá apresentar todos os 

elementos essenciais da referência; nas indicações posteriores, utilizam-se os seguintes 

recursos: 

a) Ibidem (Ibid.= na mesma obra): só é usado quando se fizerem várias citações de uma 

mesma publicação, variando apenas a paginação. 
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b) Idem (Id.= do mesmo autor): substitui o nome, quando se tratar de citação do mesmo 

autor, mas obra diferente. 

c) Opus citatum (op. cit.= na obra citada): é usada em seguida do nome do autor, 

referindo-se à obra citada anteriormente, na mesma página, quando houver intercalações de 

outras notas. 

d) Loco citato (loc. cit. = no lugar citado): é empregada para mencionar a mesma página 

de uma obra já citada, quando houver intercalações de outras notas de indicação bibliográfica. 

e) Passim (aqui e ali; em vários trechos ou passagens): usa-se quando se quer fazer 

referência a diversas páginas de onde foram retiradas as ideias do autor, evitando-se a indicação 

repetitiva dessas páginas. Indica-se a página inicial e a final. 

f) Apud (citado por): é a menção de um texto a cujo original não se conseguiu ter acesso, 

mas do qual se tomou conhecimento por citação em outro trabalho.  

As expressões constantes nas alíneas a), b) e c) de 1.2.9 só podem ser usadas na mesma 

página ou folha da citação a que se referem. 

1.2.12 Abreviaturas e siglas 

Sempre que aparecer no texto, pela primeira vez, a forma completa do nome precede a 

sigla ou abreviatura que deverá estar entre parênteses, conforme NBR 15287 (ABNT, 2006). 

1.2.13 Equações e fórmulas 

Quando aparecem na sequência normal do texto, é aconselhado o uso de uma entrelinha 

maior que abranja todos os seus elementos (índices, expoentes etc). Quando apresentadas fora 

do texto normal, deverão ser centralizadas e, se necessário, numeradas. Caso fragmentadas em 

mais de uma linha, por falta de espaço, devem ser interrompidas antes do sinal de igualdade ou 

depois dos sinais de operação. 

1.2.14 Ilustrações 

As ilustrações compreendem imagens visuais, tais como: mapas, fotografias, desenhos, 

organogramas, quadros, esquemas, diagramas, gráficos e plantas. São numeradas conforme 

item 1.2.6. A identificação da ilustração aparece na parte inferior, precedida da palavra 

designativa (ex.: Figura), seguida de seu número de ordem, de travessão, do título e/ou legenda 

explicativa e da fonte, se necessário. 
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A ilustração deve ser apresentada após sua citação no texto, o mais próximo possível 

do trecho a que se refere, conforme o projeto gráfico permita. Se o espaço da página não 

permitir, a ilustração deve aparecer na página seguinte, mas o texto prossegue, normalmente, 

no restante da página anterior. Deixa-se um espaço de duas linhas entre o texto e a ilustração. 

Após a ilustração, o texto se instala duas linhas abaixo da legenda (item 1.2.4). A 

chamada da ilustração, no texto, será feita pela indicação da palavra correspondente ao tipo de 

ilustração (Figura, Quadro, Fotografia, Mapa...), seguida do respectivo número. 

1.2.15 Tabelas e quadros 

Na identificação de tabelas, devem aparecer os seguintes dados: título, cabeçalho, fonte 

(caso seja outra que não o próprio trabalho), notas, chamadas. A estrutura da tabela, constituída 

de traços, é delimitada por linhas. Não se deve delimitar (ou fechar) por traços verticais os 

extremos da tabela, à direita e à esquerda. Deve-se separar o cabeçalho do conteúdo por linhas 

simples. Os traços verticais serão usados quando houver dificuldade na leitura de muitos dados. 

O título da tabela é colocado na parte superior, precedido da palavra Tabela e de seu 

número de ordem seguido de travessão. Para quadros, por tratar-se de ilustração, o título 

Quadro é colocado na parte inferior, conforme o item 1.2.12. As fontes, quando citadas, assim 

como as notas eventuais, aparecem após o fio ou linha de fechamento da tabela. 

Tabelas e quadros devem ser centrados na página e caso não caibam em uma página, 

devem ser continuados na página seguinte, e, nesse caso, não são delimitados por traço 

horizontal na parte inferior, a não ser na última página, sendo o título e o cabeçalho repetidos 

na folha seguinte. Em razão das dimensões da tabela ou quadro, a impressão poderá ser feita 

em folha A3, para ser dobrada posteriormente, ou reduzida mediante fotocópia. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

Os elementos pré-textuais compreendem as seguintes partes: Capa; Lombada; Folha de 

Rosto; Errata; Folha de Aprovação; Folha de Dedicatória; Folha de Agradecimentos, Epígrafe, 

Resumo, Abstract, Lista de Ilustrações; Lista de Tabelas e Quadros; Lista de Abreviaturas e 

Siglas; Lista de Símbolos; Lista de Anexos e Apêndices e Sumário. 

2.1. Capa 
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A capa, padronizada, é obrigatória. O tipo de letra é a Times New Roman (a mesma 

escolhida para o corpo do trabalho) e o alinhamento é centralizado. O cabeçalho inicia a três 

espaços simples da margem da folha, redigido em fonte tamanho 14, maiúsculas, e em negrito, 

contendo os seguintes elementos: os nomes da Universidade, do Instituto e do Curso. 

O título deve ser posicionado a nove espaços simples abaixo do cabeçalho, escrito em 

fonte tamanho 18, maiúsculas e negrito. 

A oito espaços simples abaixo do título, apresenta-se o grau, em maiúsculas, negrito e 

fonte tamanho 14. O nome do autor aparece a 6 espaços simples abaixo do grau, em minúsculas, 

negrito e fonte tamanho 16. 

O local e ano estão a três espaços simples em relação à borda inferior e são escritos em 

minúsculas, negrito e fonte tamanho 14. 

2.2 Folha de rosto 

A folha de rosto deve conter os dados básicos necessários à identificação do trabalho, 

descritos abaixo: 

a) título: em letras maiúsculas, fonte 16, negrito, centralizado, entrelinha de 1,5, não 

devendo ultrapassar três linhas, deverá ser em fonte Times New Roman (a mesma escolhida 

para o corpo do trabalho); 

b) subtítulo: caso tenha subtítulo, este deve ser precedido de dois-pontos, posicionado 

três espaços simples (sendo esses espaços de tamanho 12) abaixo da margem superior e 

entrelinha de 1,5; 

c) “por”: a seis espaços simples abaixo do título, coloca-se o termo “por” em letras 

minúsculas e em negrito, em fonte tamanho 14; 

d) nome do autor: em fonte tamanho 14, em letras minúsculas e em negrito, fica 

posicionado a quatro espaços simples abaixo do termo “por”; 

e) a natureza, o objetivo, o nome da Instituição a que é submetida, a área de 

concentração e o grau (em negrito): a quatro espaços simples abaixo do nome do autor, em 

fonte tamanho 14, em letras minúsculas, entrelinhas simples e em forma de texto centralizado; 

f) nome do orientador: a seis espaços simples abaixo do item e; 

g) ano: por último, é colocado o ano, deixando-se um espaço simples da margem 

inferior da folha; 
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h) o local (cidade, estado e país): são indicados a um espaço simples acima do ano, em 

fonte tamanho 14 e em letras minúsculas.  

2.3 Ficha catalográfica 

A ficha catalográfica deverá ser elaborada no site da Universidade Federal de Mato 

Grosso, conforme o Código de Catalogação Anglo-Americano, e posicionada no terço inferior 

do verso da folha de rosto. 

2.4 Errata 

É elemento opcional acrescido ao trabalho depois de impresso e inserido após a folha 

de rosto. Consiste em uma lista de páginas e linhas em que ocorrem erros, seguida das devidas 

Correções. 

Exemplo: ERRATA 

Página Linha Onde se lê Leia-se 

2.5 Folha de aprovação 

Na folha de aprovação, o texto inicia a um espaço simples a partir da margem superior 

e apresenta-se centralizado, isto é, demarcado a partir do eixo vertical da página – de cima para 

baixo. O corpo do texto contém os seguintes elementos: Universidade Federal de Mato Grosso; 

os nomes do Instituto e do Curso em que se realizaram os estudos e o trabalho. Todo esse texto 

deverá ser composto em letras minúsculas da fonte Times New Roman, tamanho 14, negrito, 

entrelinha simples. Três espaços simples abaixo, deverá ser grafado com a mesma fonte e com 

o mesmo tamanho, com letras maiúsculas e minúsculas e espaçamento simples, porém não 

mais em negrito, a seguinte frase: 

A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova o trabalho de curso. 

Três espaços simples abaixo, deverá estar escrito o título do TC (no máximo com três 

linhas), em letras maiúsculas, com a mesma fonte, em tamanho 14, negrito e espaçamento 

simples. Dois espaços simples abaixo dessa informação, será grafada, não mais em negrito, 

mas em letras minúsculas, a expressão “elaborada por”. Na linha seguinte, aparecerá o nome 

do(a) autor(a), em tamanho 14 e em negrito. Os dizeres “como requisito parcial para obtenção 

do grau de...” (nome do campo profissional), aparecerão três espaços simples abaixo do nome 

do autor(a). Colocar a expressão Comissão Examinadora dois espaços simples abaixo com 

alinhamento centralizado. Os nomes dos componentes da Comissão Examinadora aparecem a 
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dois espaços simples abaixo, mantendo a mesma fonte, em tamanho 12 e em negrito. O 

primeiro nome é do presidente da Comissão que, obrigatoriamente, deve ser o orientador do 

trabalho. Os demais nomes da Comissão Examinadora serão relacionados abaixo, indicando-

se, para todos eles, a titulação e a instituição de origem.  

As palavras Presidente/Orientador devem ser escritas entre parênteses, logo abaixo do 

último nome do professor. Caso tenha havido trabalho de co-orientação, o mesmo 

procedimento deverá ser adotado para o segundo e terceiro nomes a figurarem na Comissão 

Examinadora. Na última linha da página, acrescentar, em fonte 14, o nome da cidade e a data 

(dia, mês e ano) em que o TC foi apresentado/defendido. 

2.6 Folha de dedicatória 

É um elemento opcional em que o autor presta homenagem ou dedica o seu trabalho. 

2.7 Agradecimentos 

Elemento opcional dirigido àquelas pessoas/entidades que contribuíram de maneira 

relevante à elaboração do trabalho. Os agradecimentos devem ser curtos, sinceros, precisos, 

explicativos e hierárquicos. 

2.8 Epígrafe 

É um elemento opcional, no qual o autor apresenta uma citação, seguida da indicação 

de autoria, com temática relacionada ao assunto. Podem também constar epígrafes nas folhas 

de abertura das seções primárias. 

2.9 Resumo 

O resumo é a recapitulação concisa do texto do trabalho, no qual são destacados os 

elementos significativos e as novidades. É uma condensação do conteúdo e deve expor as 

finalidades, a metodologia, os resultados e as conclusões em parágrafo único.  

É preciso que os resumos tenham, no máximo, 250 palavras. O ideal seria que todas as 

informações básicas referentes ao trabalho (título, nome do autor, nome do orientador, nome 

da instituição e centro de ensino, nome do curso, local e data de defesa e o resumo, 

propriamente dito) se alojassem em uma única página, apenas. Em face disso, o resumo poderá 

ser escrito, excepcionalmente, em letras de tamanho inferior às do corpo do texto e com 

entrelinhamento simples. Abaixo deste deverão constar, no mínimo, três palavras-chave, 

digitadas em minúsculas e cada termo separado dos demais por ponto e vírgula 
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2.10 Resumo em língua estrangeira 

O resumo em língua estrangeira, preferencialmente em inglês, é obrigatório e deve ter 

as mesmas características do resumo em língua vernácula, digitado em folha separada. Deve 

ser seguido das palavras-chave. 

2.11 Listas 

O penúltimo item dos elementos pré-textuais são as Listas: Lista de Tabelas; Lista de 

Ilustrações; Listas de Reduções (siglas, símbolos e abreviaturas); Lista de Anexos; e, 

por fim, a Lista de Apêndices. A sistemática estabelece que se utilize uma página para cada 

lista, mesmo que, por exemplo, na página referente à Lista de Tabelas, haja uma só tabela. 

O título Lista deverá ser escrito em letras maiúsculas, tamanho 14, fonte Times New 

Roman, em negrito e centrado (ex. LISTA DE TABELAS), localizado nove espaços simples 

da margem superior do papel. A um espaço abaixo, deverá estar escrita a palavra que indica o 

tipo de elemento listado e o seu respectivo número (ex. TABELA 1), com tabulação, isto é, 

com recuo à esquerda de 1,0 cm, para que se possa dar destaque à informação tabelada. Em 

seguida, é colocado o título do elemento listado, completando-se com pontilhado até a 

indicação da página, localizada junto à borda direita.  

Quando os indicadores de uma das listas ultrapassarem os limites da página, usar-se-á 

o seu verso para a continuação. É preciso lembrar de dar créditos aos autores das fotografias, 

ilustrações, desenhos, tabelas etc. apresentados no texto. Para tanto, devem ser descritas, na 

Lista, todas as informações pertinentes, inclusive as fontes bibliográficas das quais elas foram 

retiradas. 

2.12 Sumário 

O Sumário compreende a enumeração das principais divisões, seções e outras partes do 

TC, na mesma ordem e grafia em que o conteúdo é apresentado, acompanhado do respectivo 

número da página. Os títulos principais são apresentados em letras maiúsculas e em negrito. O 

subtítulo, em letras minúsculas e em negrito. As demais subdivisões do subtítulo são em 

minúscula e não em negrito. O alinhamento de todas essas divisões e subdivisões é junto à 

margem esquerda. Os números das páginas são alinhados pela margem direita superior. O título 

SUMÁRIO deve ser centrado, aproximadamente, a nove espaços simples abaixo da borda 

superior da folha, em letras maiúsculas, tamanho 14.  
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3. ELEMENTOS TEXTUAIS 

Aconselha-se que o texto seja redigido, preferencialmente, no estilo impessoal. 

Exemplo: Procurou-se, verifica-se, trata-se etc. Com relação ao modo e tempo verbais, sugere-

se: 

a) modo: indicativo; 

b) para literatura e resultados: tempo pretérito perfeito; 

c) comentários: tempo pretérito imperfeito; 

d) introdução/conclusão: tempo presente. 

3.1 Introdução 

É o primeiro capítulo, no qual deve constar a delimitação do tema, a problemática, os 

objetivos, a justificativa, o referencial teórico e uma síntese relacionando as partes constituintes 

do trabalho. Não deverá apresentar resultados nem conclusões. 

3.2 Desenvolvimento 

Parte principal do texto (não um capítulo) que contém a exposição ordenada e 

pormenorizada do assunto. Sua subdivisão varia em razão da forma de abordagem do tema e 

do método, conforme NBR 14724 (ABNT, 2005). 

3.2.1 Capítulos fixos 

Nessa forma de apresentação, o desenvolvimento é subdividido em três capítulos 

definidos: revisão bibliográfica, métodos e técnicas (materiais e métodos ou metodologia) e 

resultados e discussão. 

A revisão bibliográfica trata das questões de bibliografia que fundamentam a pesquisa, 

demonstrando que o autor conhece as formas como o tema em estudo foi e vem sendo 

conduzido, servindo de suporte para a metodologia e a discussão. O capítulo métodos e técnicas 

diz respeito à(s) forma(s) de levantamento dos dados, sua classificação e análise, bem como os 

fundamentos de sua abordagem. Esse registro deverá conter, sobretudo, a descrição do objeto 

de estudo, os aparelhos, materiais ou fontes documentais utilizados e os procedimentos 

seguidos, de acordo com a especificidade da área de estudo. 

O capítulo resultados e discussão apresenta os resultados alcançados ao longo da 

pesquisa bem como sua análise e discussão. A discussão e interpretação analítica dos resultados 
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fundamentam-se em fatos amparados por conhecimentos científicos, em razão dos objetivos 

propostos, da problemática ou hipóteses estabelecidas. 

3.2.2 Capítulos temáticos 

Nessa forma de apresentação de trabalhos científicos, não há normalização geral que 

defina o número de capítulos. Sua divisão deverá valorizar os resultados e a discussão da 

problemática proposta bem como sua fundamentação e conhecimento teórico e específico. O 

primeiro capítulo ou capítulos iniciais compreende(m) a revisão bibliográfica, e os demais 

capítulos temáticos desenvolvem o aprofundamento do assunto, abrangendo a metodologia, os 

resultados e a discussão. 

3.2.3 Artigos científicos 

Compreendem artigos aceitos para publicação em periódicos indexados, conforme 

critérios específicos definidos. Nesse caso, os elementos textuais são constituídos dos seguintes 

elementos: 

a) Introdução; 

b) Revisão bibliográfica; 

c) Artigo(s); 

d) Resultados e Discussão; 

e) Conclusão. 

O(s) artigo(s) deverá(ão) compreender uma cópia da publicação original ou versão 

aceita.  

3.3 Conclusão 

Parte final do texto, na qual são apresentadas as conclusões do trabalho e em que 

medidas os objetivos propostos foram alcançados. Poderá conter sugestões e recomendações 

para novas pesquisas. 
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4 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

Os elementos pós-textuais complementam o trabalho. São constituídos por referências, 

glossário, apêndice, anexo, transcrição de elementos das referências bibliográficas e exemplos 

de referência. 

4.1 Referências 

Elemento obrigatório que consiste em um “conjunto padronizado de elementos 

descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual” (ABNT, 

2002), mesmo que mencionado em nota de rodapé. 

O sistema de ordenação das Referências é o de ordem alfabética, sendo reunidas no 

final do trabalho (após o capítulo CONCLUSÃO) em uma única ordem alfabética. 

As referências devem ser alinhadas somente à margem esquerda do texto, de forma a 

se identificar cada documento, em espaço simples e separadas entre si por espaço duplo. 

4.2 Glossário 

É também opcional. Consiste em uma lista em ordem alfabética de palavras ou 

expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas 

das respectivas definições. 

4.3 Apêndice 

Segundo a ABNT (2005), é um elemento opcional que consiste em um texto ou 

documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da 

unidade nuclear do trabalho. Os apêndices são identificados por letras maiúsculas consecutivas, 

travessão e pelos respectivos títulos. 

4.4 Anexo 

Elemento opcional que consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, 

que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. Os anexos são também identificados 

por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos (ABNT, 2005). 

4.5 Transcrição dos elementos das referências bibliográficas (regras gerais de 

apresentação das referências bibliográficas) 

Os padrões, a seguir, para apresentação dos elementos que compõem as referências, 

aplicam-se a todos os tipos de documentos e seguem a NBR 6023 (ABNT, 2002). 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

PRÓ – REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO EM ZOOTECNIA 

 

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO 

Data:___/___/______                              Horário: ___________ 

Graduando(a): ______________________________________________________ 

Título do Trabalho de Curso: _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Examinador(a):_____________________________________________________ 

Trabalho escrito (zero a 5,0 pontos) Nota 

Conteúdo (até 1,0 ponto):  

Adequação às regras da ABNT (até 1,0 ponto):  

Aspectos gramaticais (até 1,0 ponto):  

Adequação ao prazo de entrega* – Vale até 1,0 ponto (7 dias antes da apresentação; mínimo 3 dias antes)  

Bibliografia utilizada (até 1,0 ponto):  

Total  

 

Exposição oral (zero a 5,0 pontos) Nota 

Domínio do conteúdo (até 1,0 ponto):  

Clareza e correção de linguagem (até 1,0 ponto):  

Utilização do tempo (30 minutos) (até 1,0 ponto):  

Postura perante a banca (até 1,0 ponto):  

Respostas à banca (até 1,0 ponto):  

Total  

 Pontuação quanto ao atendimento ao prazo de entrega: 7 dias antes da apresentação (1,0); 6 dias (0,8); 5 dias (0,6); 4 dias (0,4); 3 dias (0,2); 
2 dias ou menos (0,0) 
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Observações:___________________________________    NOTA FINAL:____                                                                                                          

Examinador(a)                                                             ___________________ 

                                                                                          Assinatura 

 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 

Câmpus Universitário de Rondonópolis 

Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas 

Coordenação de Curso de Zootecnia 

 

ATA DA APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO 

Aos                               dias do mês de                                     de dois mil e                      , ocorreu, nas 

dependências da sala _______ do Câmpus Universitário Rondonópolis, às _____ horas, a apresentação 

do Trabalho de Curso intitulado “-

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________”, realizado pelo 

acadêmico________________________________ matrícula______________ do 10º período do Curso 

de Zootecnia Universidade Federal de Mato Grosso. Os professores 

_________________________________e ______________________________________ e 

_________________________________________ que fizeram parte da Banca Examinadora, 

consideram que o referido trabalho deve ser (__) aprovado / (__) necessário reapresentação / (__) 

reprovado, com a média final ______ (numeral). Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrado o 

trabalho e lavrou-se esta ata que está assinada pelo Orientador e pelos membros da Banca Examinadora. 

Observações (caso o trabalho seja aprovado mediante correções ou necessite ser reapresentado, tal observação junto ao prazo 

para entrega do mesmo deve ser destacado neste espaço): 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Rondonópolis/MT, ____de   de 20__. 

         

Orientador(a) 

         



353 

 

Membro da Banca Examinadora 

         

Membro da Banca Examinadora 
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APÊNDICE E – REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS 

DIDÁTICOS 

REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O presente regulamento visa normatizar a utilização dos laboratórios didáticos do Curso 

de Zootecnia do Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT) do Câmpus 

Universitário de Rondonópolis (CUR) da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) com 

o intuito de proporcionar melhores condições para o desenvolvimento de atividades práticas 

pelos usuários. 

  

Art. 2º Este regulamento aplica-se aos usuários de todos os laboratórios didáticos que tenham 

acesso ou permanência autorizada pelo servidor responsável. 

 

CAPÍTULO II 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 3º A supervisão do laboratório será realizada por um professor eleito pelo corpo docente 

do Curso de Zootecnia e nomeado pela Direção do ICAT, cujas atribuições são zelar pelo bom 

funcionamento do mesmo, pela segurança dos seus usuários, pela preservação do seu 

patrimônio e pelo atendimento das necessidades das disciplinas usuárias. 

 

Art.4º O técnico do laboratório é responsável pelo gerenciamento interno dos Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI’s), dos reagentes, das vidrarias e do acesso. 

 

Art. 5º O professor deverá realizar com a antecedência estabelecida o agendamento de uso do 

laboratório, relação de equipamentos e vidrarias necessárias, providenciar os EPI’s e zelar pela 

utilização dos mesmos. 
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Parágrafo único. Apesar da existência do Supervisor, o professor ou técnico são responsáveis 

por suas atribuições durante a atuação no laboratório. 

 

Art. 6º Todos os usuários deverão ter conhecimento prévio das normas de utilização, normas 

de biossegurança e procedimentos corretos para manuseio de equipamentos e componentes, 

ferramentas, máquinas, utensílios e substâncias.  

§ 1º Na primeira aula prática realizada no laboratório, o professor de cada turma deverá 

apresentar o presente regulamento e orientar os discentes com relação às normas de utilização 

dos laboratórios e de biossegurança (de acordo regulamento específico) esclarecendo as 

dúvidas em relação aos procedimentos. 

§ 2º Os usuários serão responsabilizados por quaisquer comportamentos negligentes na 

utilização do material ou equipamentos que resultem danos ou acidentes, bem como por sua 

reposição em caso de inutilização ou avaria. 

§ 3º Não poderão ser realizadas quaisquer atividades sem o conhecimento dos professores e/ou 

técnico de laboratório. 

 

CAPÍTULO III 

ACESSO E PERMANÊNCIA 

 Art.7º Para a reserva dos laboratórios é necessário que o docente encaminhe, no início do 

semestre, o “Cronograma de Testes de Aulas, Aulas, Avaliações Práticas e Pesquisas”. Esse 

cronograma deve conter datas, períodos, horários e finalidades de uso dos laboratórios.  

 

Art.8º Qualquer alteração realizada no cronograma (alteração de datas, conteúdos, materiais, 

etc.) deverá ser comunicada aos técnicos por e-mail com antecedência mínima de 48 horas. 

Parágrafo único. A reserva dos laboratórios só é considerada feita após o envio do cronograma 

para o e-mail do laboratório didático e resposta do mesmo com confirmação de disponibilidade. 

 

Art.9º Os alunos só poderão frequentar o laboratório se estiverem portando trajes adequados 

(calça comprida, jaleco, calçado fechado). 
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Art.10  É proibido trabalhar sozinho no laboratório fora do horário administrativo e em finais 

de semana e feriados, em atividades que envolvam elevados riscos potenciais. Exceções serão 

admitidas apenas mediante autorização prévia e por escrito do professor responsável. 

 

Art.11  Os alunos em aula prática só deverão ter acesso ao laboratório com a presença do 

professor da disciplina usuária ou do técnico, e durante o horário de expediente. O professor 

ou técnico deverá permanecer com os alunos durante o período de desenvolvimento das 

atividades. Exceções serão admitidas apenas mediante autorização por escrito do professor 

responsável. 

  

Art.12  O controle das chaves do laboratório será de responsabilidade do professor ou técnico 

de laboratório. Somente poderão fazer a retirada das chaves, as pessoas previamente 

autorizadas pelo professor ou técnico responsável. 

 

Art. 13  É proibido o acesso e permanência de pessoas estranhas ao serviço nas áreas de risco 

do laboratório. 

 

Art.14 Os visitantes somente poderão ter acesso e permanência nas dependências do 

laboratório com a autorização dos professores ou técnicos responsáveis. 

 

Art. 15 Todos os itens descritos nesta norma são válidos para os visitantes, sendo que o acesso 

e permanência ao laboratório somente poderá ser efetuado após receberem instrução de 

segurança dos responsáveis das respectivas áreas. 

 

CAPÍTULO IV 

CONDUTA E ATITUDES 

Art. 16 O laboratório deverá ser utilizado, exclusivamente, com atividades para o qual foi 

designado. 
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Art. 17 É proibido fumar, ingerir qualquer alimento ou bebida, uso de medicamentos ou 

aplicação de cosméticos nas dependências do laboratório. 

 

Art. 18 É proibido qualquer atitude desrespeitosa com colegas, professores e técnicos. 

 

Art. 19 Os usuários não deverão deixar o laboratório sem antes se certificar que os 

equipamentos, bancadas, ferramentas e utensílios estejam em perfeita ordem, limpando-os e 

guardando-os em seus devidos lugares, de forma organizada. 

Parágrafo único. Todo o material deve ser mantido no melhor estado de conservação possível. 

 

Art. 20 O professor (responsável pelo laboratório ou pela turma que estiver usando o 

laboratório) e/ou técnico de laboratório, tem total autonomia para retirar do laboratório o 

usuário que não estiver seguindo estritamente as normas de utilização (gerais e/ou específicas). 

 

Art. 21 Estas normas (gerais e específicas) devem ter ampla divulgação junto à comunidade 

acadêmica e devem estar afixadas para consulta nas dependências do respectivo laboratório. 

 

Art. 22 Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção de equipamentos somente poderão ser 

executados por pessoas autorizadas e com as máquinas desligadas, salvo se a atividade for 

indispensável à sua realização. 
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Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 

Câmpus Universitário de Rondonópolis 

Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas 

Coordenação de Curso de Zootecnia 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Instalações do Curso de Zootecnia 

Pelo presente, eu, _____________________________________________________, SIAPE 

____________________, telefone (____)_____________________, assumo pelos compromissos de 

bem administrar as atividades relacionadas ao laboratório de __________________________ durante 

o período __________________________. 

O(s) qual (is) deve (rão): 

1. Responsabilizar-se por zelar pelo patrimônio da UFMT durante o uso das instalações, 

equipamento e utensílios do Curso da Zootecnia, e em caso de danos, providenciar os 

encaminhamentos para reparos e/ou reposição; 

2. Responsabilizar-se pela limpeza da área utilizada, acondicionando todo o lixo produzido em 

sacolas apropriadas; 

3. Os usuários não deverão deixar o laboratório sem antes se certificar que os 

equipamentos, bancadas, ferramentas e utensílios estejam em perfeita ordem, 

limpando-os e guardando-os em seus devidos lugares, de forma organizada; 

4. Comprometer-se a não realizar a cópia das chaves do Laboratório; 

5. Devolver aos setores de origem todo o material da UFMT ou de terceiros, disponibilizados; 

6. Não retirar equipamento (s), mobília (s) e/ou utensílio (s) do laboratório;  

7. Dedicar-se ao (s) projeto (s) até sua efetiva conclusão, dentro dos melhores padrões de 

qualidade possíveis; 

8. Identificar e armazenar amostras nos locais indicados e com prazos de processamento das 

mesmas. 

Assinando este Termo de Responsabilidade, declaro estar ciente e de acordo com meus direitos 

e deveres, e que, em caso de não cumprimento das normas acima, serei responsabilizado 

administrativamente. 
 

                                            Rondonópolis-MT, _______ de ______________________ de ________. 

 

_____________________________Prof.  

___________________ 

Supervisor do Laboratório  

 

____________________________ 

                               Prof.(a) Responsável de 

_________________ 
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APÊNDICE F – PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE AULA DE 

CAMPO 

 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

1.1 O proponente da atividade de campo poderá ser um ou mais de um docente em atividade 

no curso de Zootecnia, levando-se em consideração a natureza da atividade. 

1.2 Os discentes, docentes e motoristas envolvidos nas atividades de campo deverão acatar as 

normas de segurança gerais da legislação vigente (RESOLUÇÃO CONSEPE nº 117 de 2014), 

bem como aquelas dispostas neste protocolo e as especificadas no projeto da atividade. 

1.3 Todos os discentes envolvidos nas atividades de campo deverão estar cobertos pelo seguro 

contra acidentes pessoais a ser providenciado pela Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT). 

1.4 Nas atividades de campo não é permitido o transporte e a participação de pessoas que não 

sejam integrantes da comunidade acadêmica do curso de Zootecnia, ressalvadas aquelas cuja 

participação se dê em decorrência de convênios e parcerias institucionais de qualquer ordem, 

desde que tenham seguro contra acidentes pessoais e que sejam indicados pelo proponente da 

atividade de campo e autorizados pelo dirigente da unidade. Em caso de participante autorizado 

que não tenha seguro contra acidentes pessoais, este deverá assinar um termo de 

responsabilidade individual. 

1.5 A participação de monitores na atividade de campo deverá ser justificada pelo docente 

responsável e submetida à aprovação prévia da Coordenação do curso de Zootecnia, ouvidos 

os docentes da área. 

 

2. RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO 

2.1 É de responsabilidade da UFMT a manutenção dos veículos da instituição utilizados nas 

atividades de campo, bem como a formalização de reclamação quanto ao estado de conservação 

e uso dos veículos contratados. É de responsabilidade do Instituto garantir auxílio aos discentes 

e diárias aos servidores e colaboradores, em conformidade com o orçamento e autorização da 

autoridade competente. 
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2.2 É de responsabilidade da UFMT providenciar seguro contra acidentes pessoais a todos os 

discentes envolvidos nas atividades de campo. 

2.3 É de responsabilidade do Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT) fornecer ao 

docente proponente da atividade de campo e aos motoristas uma lista de telefones para contato 

em caso de urgência ou emergência, bem como notificar os órgãos competentes, indicados pelo 

docente proponente, sobre a realização da atividade. 

2.4 É de responsabilidade da Coordenação do curso de Zootecnia apreciar os projetos de 

atividade de campo, ouvidos os docentes da área, e encaminhá-los à Direção da Unidade para 

avaliação. 

2.5 Após a aprovação das atividades pela Direção da Unidade, a Coordenação do curso de 

Zootecnia divulgará as datas de realização das atividades para a comunidade acadêmica. 

2.6 É de responsabilidade do ICAT fornecer os equipamentos de primeiros socorros para as 

atividades de campo. 

2.7 É de responsabilidade do Instituto fornecer os equipamentos básicos necessários à 

realização das atividades de campo, bem como os equipamentos de proteção individual (EPIs) 

listados no projeto da atividade. Estes EPIs deverão ser solicitados com antecedência pelos 

docentes responsáveis ao Instituto. 

2.8 É de responsabilidade do Instituto o acompanhamento das atividades de campo, prestando 

eventual suporte logístico. 

2.9 É de responsabilidade do Instituto solicitar apoio externo aos órgãos competentes para 

capacitação dos docentes, sempre que necessário. 

 

3. RESPONSABILIDADES DO DOCENTE PROPONENTE DA ATIVIDADE DE 

CAMPO 

São responsabilidades do docente proponente da atividade de campo: 

3.1 Participar das reuniões convocadas pela Unidade para definição das atividades de campo 

do semestre. 

3.2 Elaborar o projeto da atividade de campo, solicitando a viabilização da viagem em 

compatibilidade com as condições oferecidas pela UFMT, bem como preencher os formulários 

de solicitação de veículo, de plano de aulas, de solicitação de diárias (para os docentes) e de 
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solicitação de ajudas de custo (para os discentes). A solicitação deverá ser feita com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da realização da atividade de campo ou 15 (quinze) 

dias da realização da saída técnica. 

3.3 Realizar o conhecimento prévio do(s) local(is) de visita, quando necessário. 

3.4 Disponibilizar aos discentes no início do semestre letivo a provável data de realização da 

viagem. 

3.5 Informar aos participantes da atividade de campo o itinerário, a programação e os dados 

relevantes sobre o local de destino, bem como orientá-los durante todo o percurso realizado. 

3.6 Oferecer aula(s) expositiva(s) sobre as Normas para Atividades de Campo para os discentes 

matriculados no componente curricular. 

3.7 Orientar os eventuais participantes externos quanto às Normas para Atividades de Campo. 

3.8 Informar aos participantes a lista de EPIs que devem ser utilizados nas atividades 

programadas, em conformidade com a Norma Regulamentadora 6 (NR 6) do Ministério do 

Trabalho e/ou demais critérios que julgar pertinente. 

3.9 Zelar pela segurança dos participantes, orientando acerca das atividades e de seus possíveis 

riscos. 

3.10 Formalizar, com antecedência mínima de 24 horas, pedido de vistoria ao Setor de 

Patrimônio do Instituto dos equipamentos requeridos para a atividade, assinando o Termo de 

Responsabilidade sobre os equipamentos retirados. 

3.11 Apresentar ao Setor de Patrimônio do Instituto, no retorno, todos os equipamentos 

retirados, registrando possíveis avarias e/ou perdas. 

3.12 Apresentar, no retorno, um relatório simplificado da viagem, contendo a quilometragem 

total percorrida e a descrição de eventualidades, bem como demais prestações de conta 

necessárias. 

3.13 No caso da desistência de discentes, informar neste relatório a lista de desistentes para 

que possam ser tomadas as providências para a devolução das respectivas ajudas de custo. 

 

4. RESPONSABILIDADES DO DISCENTE PARTICIPANTE DA ATIVIDADE DE 

CAMPO 

São responsabilidades do discente participante da atividade de campo: 
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4.1 Custear a sua hospedagem e as suas refeições durante a atividade de campo. 

4.2 Levar para a atividade de campo protetor solar, água, lanches e demais itens solicitados 

pelo docente proponente, em quantidade compatível com o número de dias de permanência no 

campo. 

4.3 Utilizar, durante as atividades programadas, os EPIs listados pelo docente proponente. 

4.3.1 Providenciar os EPIs de cunho pessoal, tais como vestimentas e calçados adequados, 

conforme especificado pelo docente proponente. 

4.4 Ter cuidado com a utilização de equipamentos disponibilizados pela instituição para a 

realização da atividade de campo. 

4.4.1 O discente ou a equipe de discentes deverá assinar termo de responsabilidade pela 

utilização do equipamento cedido. 

4.4.2 Os equipamentos disponibilizados ao discente ou à equipe de discentes deverão ser 

devolvidos ao término da atividade de campo. 

4.4.3 Em caso de o equipamento cedido não ser devolvido, o(s) discente(s) responsável(is) pelo 

seu uso deverá(ão) arcar com as despesas de compra e devolução do equipamento perdido à 

UFMT. 

4.5 Procurar o seu médico e consultá-lo sobre a possibilidade de realizar a atividade de campo, 

em caso de gravidez, amamentação ou de apresentar problemas de saúde. 

4.6 Informar ao docente proponente, por meio de atestado médico, sobre gravidez, 

amamentação ou problemas de saúde, bem como levar para a atividade de campo o 

medicamento apropriado, em quantidade necessária para o seu uso, observando o prazo de 

validade do mesmo. 

4.7 Não portar, consumir ou oferecer a outrem, dentro ou fora do veículo ou nas demais 

acomodações, qualquer tipo de bebida alcoólica ou droga ilícita. 

4.8 Não se afastar do grupo nem sair do roteiro da viagem para fazer turismo ou passeio. Não 

praticar ato que coloque em risco qualquer membro da equipe ou a si próprio. 

4.9 Respeitar o docente, os demais discentes e o disposto neste Protocolo de Segurança para 

Atividades de Campo. 

4.10 Assinar o Termo de Responsabilidade e Ciência de Risco do Participante (Anexo I). 
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4.11 Para o discente menor de idade, o Termo de Responsabilidade e Ciência de Risco do 

Participante deverá ser assinado pelo seu responsável. 

4.12 Apresentar relatório da atividade de campo, quando solicitado pelo docente proponente. 

 

5. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO DO DISCENTE NA ATIVIDADE DE 

CAMPO 

5.1 Estar matriculado no componente curricular ao qual está vinculada a atividade de campo e 

não ter ultrapassado o limite de faltas de 25% da carga horária do componente. 

5.2 Participar da aula expositiva sobre as Normas para Atividades de Campo, ministrada pelo 

docente proponente, e assinar a lista de presenças contendo o número de matrícula expedido 

pela UFMT. 

5.3 Alunos que não participarem da aula expositiva sobre as normas para atividades de Campo 

poderão participar da atividade quando autorizados pelo docente proponente. 

5.4 Cumprir as demais exigências estabelecidas no planejamento da viagem e nas atividades 

pré-campo, caso estas sejam solicitadas pelo docente proponente. 

5.5 Vestir-se de forma adequada à realização das atividades previstas, segundo as normas de 

segurança. 

 

6. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos à presente norma serão apreciados e resolvidos pelo Colegiado do Curso de 

Zootecnia. 
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ANEXO I 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E CIÊNCIA DE RISCO DO PARTICIPANTE 

 

Eu, ________________________________________________, matrícula nº_________________, declaro estar 

ciente dos termos contidos no Protocolo de Segurança para Atividades de Campo e Saídas Técnicas e assumo o 

compromisso de cumprir suas disposições, apresentar conduta proativa de segurança, inclusive prestando 

informações adicionais sobre características pessoais, geradoras ou potencializadoras de risco, tais como alergias, 

gravidez, deficiência ou limitação física, dependência de medicamentos, indisposição a determinados agentes 

físicos, biológicos ou químicos, bem como outras informações relevantes a minha própria segurança e a de 

terceiros. 

Fica também firmado o compromisso quanto à postura disciplinada, seguindo as orientações dos 

organizadores designados pela Universidade Federal de Mato Grosso, respeitando os roteiros e/ou atividades 

programadas, sempre utilizando os equipamentos de proteção individual e evitando atitudes ou condutas 

desrespeitosas às atividades. Além disso, declaro estar ciente de que não posso dirigir veículos da instituição ou 

de conveniados/contratados, exceto em casos excepcionais previstos na legislação, bem como tomar banho em 

corpos d’água de qualquer natureza sem a devida autorização do docente proponente. Declaro também não portar 

nem utilizar substâncias entorpecentes ilícitas. Declaro ainda estar ciente de que, caso necessite de eventual 

atendimento médico e/ou de primeiros socorros, esses procedimentos dependerão sempre das condições do local 

onde eu me encontrar. 

No caso de desobediência às normas de segurança, estou ciente de que poderei ser desligado desta 

atividade acadêmica imediatamente. 

Referências externas 

Pessoa para contato na cidade de origem: 

Grau de parentesco: 

Telefones: 

Outras informações relevantes 

Obs: descreva as características pessoais relacionadas a gravidez, alergias, limitações físicas ou incapacidades, 

indisposição a agentes físicos, biológicos ou químicos, bem como administração de medicamentos (nesse caso, 

anexar cópia do receituário médico). 

Rondonópolis, ____ / ____ / _______.  

____________________________________ 

Assinatura do estudante ou responsável 
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Anexo A – Termo de Livre Concordância do Discente 
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Anexo B –  Termos de Compromisso Direção das Unidades 

Acadêmicas Envolvidas com o Curso 
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Anexo C – Minuta de Resolução Consepe 

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 
Dispõe sobre a Reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de  

Graduação em Zootecnia, Bacharelado, presencial, do Instituto de Ciências 

Agrarias e Tecnológicas, Câmpus Universitário de Rondonópolis, da 

Universidade Federal de Mato Grosso, aprovado pela Resolução CONSEPE 

nº 16 /2012. 

 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais, e  

 

CONSIDERANDO o que consta nos Processo nº  

 

CONSIDERANDO a decisão do Plenário em Sessão realizada no dia  

 

 

R E S O L V E:  

 

Artigo 1o. Aprovar a Reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de 

Graduação em Zootecnia, Bacharelado, presencial, do Instituto de Ciências Agrárias e 

Tecnológicas, Câmpus Universitário de Rondonópolis, da Universidade Federal de Mato 

Grosso; com carga horária de 3.856 (três mil e oitocentos e cinquenta e seis) horas; com 66 

(sessenta) vagas anuais, sendo 33 (trinta e três) vagas para o primeiro semestre e 33 (trinta e 

três) vagas para o segundo semestre; turno de funcionamento integral (matutino e vespertino); 

regime acadêmico crédito semestral; integralização curricular mínima em 10 semestres e 

máxima em 15 semestres.  

 

Artigo 2o. Esta RESOLUÇÃO entra em vigor para os ingressantes no Curso 

a partir de 2018/2. 

 

Artigo 3º. O Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução CONSEPE nº 16 

de 26 de Março de 2012 entrará em extinção gradativa a partir de 2018/2. 

 

 

SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO, em Cuiabá,  

PRESIDENTE DO CONSEPE
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ANEXO I 

MATRIZ CURRICULAR 

N
Ú

C
L

E
O

S
 

Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Carga Horária Créditos Requisitos 

(Optativa, 

Obrigatória) 
T PD PAC TOTAL T PD PAC TOTAL Pré-req. Co-req. 

1
°N

ú
cl

eo
 -

 B
á

si
co

 

Anatomia dos Animais Obrigatória Zootecnia 32 32 - 64 2 2 - 4 - - 

Biologia Celular Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
48 16 - 64 3 1 - 4 - - 

Anatomia Vegetal Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
48 16 - 64 3 1 - 4 - - 

Bioquímica Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
80 - - 80 5 - - 5 - - 

Fisiologia Animal Obrigatória Zootecnia 48 16 - 64 3 1 - 4 
Anatomia dos 

Animais 
- 

Fisiologia Vegetal Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
48 16 - 64 3 1 - 4 

Anatomia 

Vegetal 
- 

Fisiologia da Digestão Obrigatória Zootecnia 32 - - 32 2 - - 2 Bioquímica 
Fisiologia 

Animal 

Fertilidade do Solo Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 
Fundamentos da 

Ciência do Solo 
- 

Manejo e Conservação do Solo Obrigatória Zootecnia 16 - 16 32 1 - 1 2 
Fundamentos da 

Ciência do Solo 
- 

Estatística Experimental Obrigatória Zootecnia 64 - - 64 4 - - 4 
Estatística 

Básica 
- 

Fundamentos de Nutrição Animal Obrigatória Zootecnia 48 16 - 64 3 1 - 4 
Fisiologia da 

Digestão 
- 

Fundamentos de Economia Obrigatória 
Ciências 

Econômicas 
64 - - 64 4 - - 4 - - 

Administração Rural e 

Empreendedorismo 
Obrigatória Zootecnia 64 - - 64 4 - - 4 

 Fundamentos 

de Economia 
- 

Construções Rurais Obrigatória ICAT 48 - 16 64 3 - 1 4 
Desenho 

Técnico 
- 
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Extensão Rural Obrigatória Zootecnia 32 - 32 64 2 - 2 4 

Ter cursado no 

mínimo 1600 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

Química Geral Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
32 32 - 64 2 2 - 4 - - 

Cálculo I Obrigatória Matemática 64 - - 64 4 - - 4 - - 

Zoologia Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
16 16 - 32 1 1 - 2 - - 

Ecologia Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
16 16 - 32 1 1 - 2 - - 

Química Orgânica Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
48 16 - 64 3 1 - 4 - - 

Fundamentos da Ciência do Solo Obrigatória Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 - - 

Física II Obrigatória Matemática 64 - - 64 4 - - 4 - - 

Matrizes e Vetores Obrigatória Matemática 64 - - 64 4 - - 4 - - 

Embriologia e Histologia Obrigatória 
Ciências 

Biológicas 
48 16 - 64 3 1 - 4 

Biologia 

Celular 
- 

Desenho Técnico Obrigatória ICAT 16 16 - 32 1 1 - 2 - - 

Microbiologia Geral Obrigatória Zootecnia 48 16 - 64 3 1 - 4 
Biologia 

Celular 
- 

Genética Obrigatória Zootecnia 48 16 - 64 3 1 - 4 - - 

Estatística Básica Obrigatória Zootecnia 64 - - 64 4 - - 4  Cálculo I - 

Ciência e Comunicação Técnico-

científica em Zootecnia 
Obrigatória Zootecnia 64 - - 64 4 - - 4 - - 

Parasitologia Animal Obrigatória Zootecnia 32 16 - 48 2 1 - 3 - - 

SUBTOTAL:  1376 272 96  1744 86  17  6  109   

  
2

° 
N

ú
cl

eo
 -

 

P
ro

fi
ss

io
n

a
l 

Introdução à Zootecnia Obrigatória Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 - - 

Motores e Máquinas Agrícolas Obrigatória ICAT 32 - 16 48 2 - 1 3 - - 

Bioclimatologia Animal Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 
Fisiologia 

Animal 
- 
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Higiene Animal Obrigatória Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 - - 

Reprodução Animal Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 
Anatomia dos 

Animais 
- 

Forragicultura I Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 
Fertilidade do 

Solo 

Fisiologia 

Vegetal 

Nutrição e Alimentação de 

Ruminantes 
Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 

Fundamentos de 

Nutrição 

Animal 

- 

Melhoramento Genético Animal I Obrigatória Zootecnia 64 - - 64 4 - - 4 

Genética; 

Estatística 

Básica 

- 

Apicultura Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 

Ter cursado no 

mínimo 1400 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

Criação de Animais Silvestres Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 

Ter cursado no 

mínimo 1400 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

Forragicultura II Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4  Forragicultura I - 

Melhoramento Genético Animal II Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 

Melhoramento 

Genético 

Animal I 

- 

Nutrição e Alimentação de Não-

Ruminantes 
Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 

Fundamentos de 

Nutrição 

Animal 

- 

Bovinocultura Leiteira e 

Bubalinocultura 
Obrigatória Zootecnia 48 - 32 80 3 - 2 5 

Nutrição e 

Alimentação de 

Ruminantes; 

Forragicultura I 

- 

Comportamento e Bem-Estar Animal Obrigatória Zootecnia 16 - 16 32 1 - 1 2 - - 

Caprinocultura Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 
Nutrição e 

Alimentação de 
- 
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Ruminantes; 

Forragicultura I 

Ovinocultura Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 

Nutrição e 

Alimentação de 

Ruminantes; 

Forragicultura I 

- 

Piscicultura Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 

Ter cursado no 

mínimo 1600 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

Produção de Rações e Suplementos Obrigatória Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 

Fundamentos de 

Nutrição 

Animal 

- 

Equideocultura Obrigatória Zootecnia 48 - 16 64 3 - 1 4 

Ter cursado no 

mínimo 1600 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

Nutrição e Alimentação de Cães e 

Gatos 
Obrigatória Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 

Nutrição e 

Alimentação de 

Não-

Ruminantes 

- 

Bovinocultura de Corte Obrigatória Zootecnia 48 - 32 80 3 - 2 5 

Nutrição e 

Alimentação de 

Ruminantes; 

Forragicultura I 

- 

Avicultura Obrigatória Zootecnia 48 - 32 80 3 - 2 5 

Nutrição e 

Alimentação de 

Não-

Ruminantes 

- 

Suinocultura Obrigatória Zootecnia 64 - 16 80 4 - 1 5 

Nutrição e 

Alimentação de 

Não-

Ruminantes 

- 

Tecnologia de Produtos de Origem 

Animal 
Obrigatória Zootecnia 48 16 16 80 3 1 1 5 

Ter cursado no 

mínimo 1600 

horas de 

- 
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disciplinas 

obrigatórias 

Avaliação, Classificação e 

Tipificação de Carcaças 
Obrigatória Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 

Ter cursado no 

mínimo 1600 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

SUBTOTAL: 1152 16 448 1616 72 1 28 101     

3
º 

N
ú

cl
eo

 -
 C

o
m

p
le

m
en

ta
r 

Atividades Complementares Obrigatória Zootecnia - - 128 128 - - 8 8     

Trabalho de Curso Obrigatória Zootecnia - 64 - 64 - 4 - 4 

Ciência e 

Comunicação 

Técnico-

científica em 

Zootecnia 

- 

Estágio Supervisionado Obrigatório Obrigatória Zootecnia - - 240 240 - - 15 15 

Ter cursado no 

mínimo 2960 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

*Disciplinas Optativas Obrigatória   64 - - 64 4 - - 4     

SUBTOTAL: 64 64 368 496 4 4 23 31     

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 2592 352 912 3856 162 22 57 241     

ENADE**      
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R
o

l 
d

a
s 

d
is

ci
p

li
n

a
s 

o
p

ta
ti

v
a

s 

Introdução à Genética Molecular Optativa Zootecnia 16 16 - 32 1 1 - 2 Genética  - 

Tópicos Especiais em Aquicultura Optativa Zootecnia 16 - 16 32 1 - 1 2 Piscicultura  - 

Cunicultura Optativa 

Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 

Ter cursado no 

mínimo 1600 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias  - 

Tópicos Especiais em Avicultura Optativa 

Zootecnia 32 - 32 64 2 - 2 4 

Nutrição e 

Alimentação de 

Não-

Ruminantes  - 

Exterior e Julgamento dos Animais 

Domésticos Optativa 

Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 

Ter cursado no 

mínimo 1600 

horas de 

disciplinas 

obrigatórias  - 

Minhocultura Optativa Zootecnia 16 - 16 32 1 - 1 2    - 

Análise de Alimentos Optativa Zootecnia 16 16 - 32 1 1 - 2 Química Geral  - 

Avaliação do Bem-Estar Animal Optativa 

Zootecnia 16 - 16 32 1 - 1 2 

Comportamento 

e Bem-Estar 

Animal, 

Fisiologia 

Animal  - 

Tópicos em Melhoramento Genético 

de Bovinos Optativa Zootecnia 

16 32 - 48 1 2 - 3 

Melhoramento 

Animal I; 

Melhoramento 

Animal II - 

Manejo de Resíduos na Produção 

Animal Optativa 

Zootecnia 32 - 16 48 2 - 1 3 

Ter cursado no 

mínimo 1600 

horas de - 
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disciplinas 

obrigatórias 

Projetos de Extensão Rural Optativa Zootecnia 32 - 32 64 2 - 2 4     

Agricultura Optativa 
Zootecnia 16 - 16 32 1 - 1 2 

Fertilidade do 

Solo 

Fisiologia 

Vegetal 

Modelos de Integração Agricultura e 

Pecuária Optativa 
Zootecnia 16 - 16 32 1 - 1 2 

Forragicultura I  - 

Técnicas Experimentais com 

Animais e Forrageiras Optativa 
Zootecnia 16 16 - 32 1 1 - 2 

Estatística 

Experimental - 

Matemática Fundamental Optativa Zootecnia 32 - - 32 2 - - 2  -  - 

Libras Optativa Letras 64 - - 64 4 - - 4  -  - 

Cultura Brasileira Optativa História 64 - - 64 4 - - 4  -  - 

História da África Optativa História 64 - - 64 4 - - 4  -  - 

História dos Direitos Humanos Optativa História 32 - - 32 2 - - 2  -  - 

Economia dos Recursos Ambientais 

e Naturais Optativa 

Ciências 

Econômicas 
64 - - 64 4 - - 4 

Fundamentos de 

Economia  - 

Economia do Agronegócio Optativa 

Ciências 

Econômicas 
64 - - 64 4 - - 4 

Fundamentos de 

Economia  - 

Entomologia Optativa 

Ciências 

Biológicas 
32 16 - 48 2 1 - 3  -  - 

Regulação e Integração Metabólica Optativa 

Ciências 

Biológicas 
32 - - 32 2 - - 2 

Bioquímica  - 

Gestão do Agronegócio  Optativa Administração  64 - - 64 4 - - 4  -  - 

Empreendedorismo e Rede de 

Cooperação Optativa Administração  
64 - - 64 4 - - 4  -  - 

Ambiência em Instalações Rurais Optativa 

Eng. Agric. 

Ambiental 
32 - 16 48 2 - 1 3  -  - 

Geomática I Optativa 

Eng. Agric. 

Ambiental 
48 32 - 80 3 2 - 5  -  - 

 

**ENADE:  em conformidade com a legislação. Legenda: T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática em aula de campo; U.A.O – Unidade Acadêmica Ofertante 
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ANEXO II 

FLUXO CURRICULAR 

 

O conjunto de disciplinas do curso de graduação de Bacharelado em Zootecnia está apresentado a seguir. Fica determinado que o máximo 

de créditos que o aluno pode se matricular por semestre é de 37 créditos.  

Período Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Requisitos Carga Horária Créditos 

(Optativa, 

Obrigatória) 
Pré-req. Co-req. T PD PAC Total T PD PAC Total 

1° 

Anatomia dos Animais Obrigatória Zootecnia - - 32 32 - 64 2 2 - 4 

Biologia Celular Obrigatória Ciências Biológicas - - 48 16 - 64 3 1 - 4 

Química Geral Obrigatória Ciências Biológicas - - 32 32 - 64 2 2 - 4 

Cálculo I Obrigatória Matemática - - 64 - - 64 4 - - 4 

Zoologia Obrigatória Ciências Biológicas - - 16 16 - 32 1 1 - 2 

Ecologia Obrigatória Ciências Biológicas - - 16 16 - 32 1 1 - 2 

Introdução à Zootecnia Obrigatória Zootecnia - - 32 - 16 48 2 - 1 3 

SUBTOTAL           240 112 16 368 15 7 1 23 

2° 

Anatomia Vegetal Obrigatória Ciências Biológicas -  - 48 16 - 64 3 1 - 4 

Química Orgânica Obrigatória Ciências Biológicas -  - 48 16 - 64 3 1 - 4 

Fundamentos da Ciência do Solo Obrigatória Zootecnia -  - 32 - 16 48 2 - 1 3 

Física II Obrigatória Matemática -  - 64 - - 64 4 - - 4 

Matrizes e Vetores Obrigatória Matemática -  - 64 - - 64 4 - - 4 

Embriologia e Histologia Obrigatória Ciências Biológicas Biologia Celular  - 48 16 - 64 3 1 - 4 

Desenho Técnico Obrigatória ICAT -  - 16 16 - 32 1 1 - 2 

SUBTOTAL          320 64 16 400 20 4 1 25 

3º Bioquímica Obrigatória Ciências Biológicas - -  80 - - 80 5 - - 5 
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Fisiologia Animal Obrigatória Zootecnia 
Anatomia dos 

Animais 
 - 48 16 - 64 3 1 - 4 

Microbiologia Geral Obrigatória Zootecnia Biologia Celular  - 48 16 - 64 3 1 - 4 

Genética Obrigatória Zootecnia  -  - 48 16 - 64 3 1 - 4 

Parasitologia Animal Obrigatória Zootecnia  -  - 32 16 - 48 2 1 - 3 

Motores e Máquinas Agrícolas Obrigatória ICAT  -  - 32 - 16 48 2 - 1 3 

SUBTOTAL           288 64 16 368 18 4 1 23 

4º 

Fisiologia Vegetal Obrigatória Ciências Biológicas Anatomia Vegetal -  48 16 - 64 3 1 - 4 

Fisiologia da Digestão Obrigatória Zootecnia Bioquímica 
Fisiologia 

Animal 
32 - - 32 2 - - 2 

Fertilidade do Solo Obrigatória Zootecnia 
Fundamentos da 

Ciência do Solo 
 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

Estatística Básica Obrigatória Zootecnia  Cálculo I  - 64 - - 64 4 - - 4 

Fundamentos de Economia Obrigatória Ciências Econômicas  -  - 64 - - 64 4 - - 4 

Bioclimatologia Animal Obrigatória Zootecnia Fisiologia Animal -  48 - 16 64 3 - 1 4 

SUBTOTAL           304 16 32 352 19 1 2 22 

5º 

Manejo e Conservação do Solo Obrigatória Zootecnia 
Fundamentos da 

Ciência do Solo 
 - 16 - 16 32 1 - 1 2 

Estatística Experimental Obrigatória Zootecnia Estatística Básica  - 64 - - 64 4 - - 4 

Fundamentos de Nutrição Animal Obrigatória Zootecnia 
Fisiologia da 

Digestão 
 - 48 16 - 64 3 1 - 4 

Ciência e Comunicação Técnico-

científica em Zootecnia 
Obrigatória Zootecnia  -  - 64 - - 64 4 - - 4 

Higiene Animal Obrigatória Zootecnia  -  - 32 - 16 48 2 - 1 3 

Reprodução Animal Obrigatória Zootecnia 
Anatomia dos 

Animais 
 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

*Disciplinas Optativas Obrigatória - -  - 64 - -  64 4 - - 4 

SUBTOTAL           336* 16* 48* 400 21* 1* 3* 25 

6º 

Administração Rural e 

Empreendedorismo 
Obrigatória Zootecnia 

 Fundamentos de 

Economia 
-  64 - - 64 4 - - 4 

Forragicultura I Obrigatória Zootecnia  Fertilidade do Solo 
Fisiologia 

Vegetal 
48 - 16 64 3 - 1 4 
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Nutrição e Alimentação de 

Ruminantes 
Obrigatória Zootecnia 

Fundamentos de 

Nutrição Animal 
 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

Melhoramento Genético Animal I Obrigatória Zootecnia 
Genética; Estatística 

Básica 
 - 64 - - 64 4 - - 4 

Apicultura Obrigatória Zootecnia 

Ter cursado no 

mínimo 1400 horas 

de disciplinas 

obrigatórias 

 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

Criação de Animais Silvestres Obrigatória Zootecnia 

Ter cursado no 

mínimo 1400 horas 

de disciplinas 

obrigatórias 

 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

SUBTOTAL           320 - 64 384 20 - 4 24 

7º 

Forragicultura II Obrigatória Zootecnia  Forragicultura I -  48 - 16 64 3 - 1 4 

Melhoramento Genético Animal 

II 
Obrigatória Zootecnia 

Melhoramento 

Genético Animal I 
 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

Nutrição e Alimentação de Não-

Ruminantes 
Obrigatória Zootecnia 

Fundamentos de 

Nutrição Animal 
 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

Bovinocultura Leiteira e 

Bubalinocultura 
Obrigatória Zootecnia 

Nutrição e 

Alimentação de 

Ruminantes; 

Forragicultura I 

 - 48 - 32 80 3 - 2 5 

Comportamento e Bem-Estar 

Animal 
Obrigatória Zootecnia  -  - 16 - 16 32 1 - 1 2 

Ovinocultura Obrigatória Zootecnia 

Nutrição e 

Alimentação de 

Ruminantes; 

Forragicultura I 

 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

SUBTOTAL:           256 - 112 368 16 - 7 23 

8º 

Construções Rurais Obrigatória ICAT Desenho Técnico -  48 - 16 64 3 - 1 4 

Piscicultura Obrigatória Zootecnia 

Ter cursado no 

mínimo 1600 horas 

de disciplinas 

obrigatórias 

 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

Produção de Rações e 

Suplementos 
Obrigatória Zootecnia 

Fundamentos de 

Nutrição Animal 
 - 32 - 16 48 2 - 1 3 
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Equideocultura Obrigatória Zootecnia 

Ter cursado no 

mínimo 1600 horas 

de disciplinas 

obrigatórias 

 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

Extensão Rural Obrigatória Zootecnia 

Ter cursado no 

mínimo 1600 horas 

de disciplinas 

obrigatórias 

 - 32 - 32 64 2 - 2 4 

Bovinocultura de Corte Obrigatória Zootecnia 

Nutrição e 

Alimentação de 

Ruminantes; 

Forragicultura I 

 - 48 - 32 80 3 - 2 5 

SUBTOTAL:           256 - 128 384 16 - 8 24 

9º 

Nutrição e Alimentação de Cães e 

Gatos 
Obrigatória Zootecnia 

Nutrição e 

Alimentação de Não-

Ruminantes 

 - 32 - 16 48 2 - 1 3 

Avicultura Obrigatória Zootecnia 

Nutrição e 

Alimentação de Não-

Ruminantes 

 - 48 - 32 80 3 - 2 5 

Suinocultura Obrigatória Zootecnia 

Nutrição e 

Alimentação de Não-

Ruminantes 

 - 64 - 16 80 4 - 1 5 

Tecnologia de Produtos de 

Origem Animal 
Obrigatória Zootecnia 

Ter cursado no 

mínimo 1600 horas 

de disciplinas 

obrigatórias 

 - 48 16 16 80 3 1 1 5 

Avaliação, Classificação e 

Tipificação de Carcaças 
Obrigatória Zootecnia 

Ter cursado no 

mínimo 1600 horas 

de disciplinas 

obrigatórias 

 - 32 - 16 48 2 - 1 3 

Caprinocultura Obrigatória Zootecnia 

Nutrição e 

Alimentação de 

Ruminantes; 

Forragicultura I 

 - 48 - 16 64 3 - 1 4 

SUBTOTAL           272 16 112 400 17 1 7 25 

10º Atividades Complementares Obrigatória Zootecnia  -  - - - 128 128 - - 8 8 
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Trabalho de Curso Obrigatória Zootecnia 

Ciência e 

Comunicação 

Técnico-científica 

em Zootecnia 

-  - 64 - 64 - 4 - 4 

Estágio Supervisionado 

Obrigatório 
Obrigatória Zootecnia 

Ter cursado no 

mínimo 2960 horas 

de disciplinas 

obrigatórias 

 - - - 240 240 - - 15 15 

SUBTOTAL           - 64 368 432 - 4 23 27 

                            

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL DO 

CURSO 

          2592* 352* 912*  3856   162*   22*     57*  241 

ENADE**   

*Carga horária, número de créditos e período poderão ser alterados conforme a(s) disciplina(s) optativa(s) escolhida(s).  **ENADE:  em conformidade com a legislação. Legenda: T – 

Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática em aula de campo; U.A.O – Unidade Acadêmica  Ofertante. 
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ANEXO III 

Equivalência entre fluxo curricular a ser desativado e o proposto 

 

Atual Proposta Aproveitamento 

Componente Curricular 

Carga 

Horária Componente Curricular 

Carga 

Horária 

Semestre/ 

optativa (total/parcial) 

   

 

Anatomia dos Animais 64 Anatomia dos Animais 64 1 Total 

Química Geral e 

Analítica 64 
Química Geral 

64 1 Total 

Citologia e Embriologia 64 Biologia Celular 64 1 Total 

Metodologia Científica 64 

Ciência e Comunicação Técnico-

científica em Zootecnia 64 5 Total 

Introdução a Zootecnia e 

Ezoognósia 64 
Introdução à Zootecnia 

48 1 Total 

Cálculo 64 Cálculo I 64 1 Total 

Zoologia 64 Zoologia 32 1 Total 

Química Orgânica 64 Química Orgânica 64 2 Total 

Morfologia e Gênese do 

Solo 64 
Fundamentos da Ciência do Solo 

48 2 Total 

Álgebra Linear 64 Matrizes e Vetores 64 2 Total 

Histologia 64 Embriologia e Histologia 64 2 Total 

Física II 64 Física II 64 2 Total 

Estatística Geral 64 Estatística Básica 64 4 Total 

Ecologia 64 Ecologia 32 1 Total 

Microbiologia 64 Microbiologia Geral 64 3 Total 

Morfologia Vegetal 64 Anatomia Vegetal 64 2 Total 

Bioquímica 96 Bioquímica 80 3 Total 

Parasitologia Animal 64 Parasitologia Animal 48 3 Total 

Genética Básica 64 Genética 64 3 Total 

Alimentos e Alimentação 

 

Fundamentos de Nutrição 

Animal 

64 

 

32 

 

Fundamentos de Nutrição Animal 

 

64 

 

5 

 

Total 

 

Estatística Experimental 64 Estatística Experimental 64 5 Total 

Fisiologia Animal 96 
Fisiologia Animal 64 3 Total 

Fisiologia da Digestão 32 4 Total 

Fisiologia Vegetal 64 Fisiologia Vegetal 64 4 Total 

Bioclimatologia Animal 64 Bioclimatologia Animal 64 4 Total 

Conservação e 

Fertilidade do Solo* 
96 

Manejo e Conservação do Solo 32 5 Total 

Fertilidade do Solo 64 4 Total 

Nutrição de Ruminantes 64 

Nutrição e Alimentação de 

Ruminantes 64 6 Total 

Técnicas Experimentais 

com Animais e 

Forrageiras 32 

Técnicas Experimentais com 

Animais e Forrageiras 32 Optativa Total 

Higiene Animal 64 Higiene Animal 48 5 Total 

Melhoramento Animal I 64 Melhoramento Genético Animal I 64 6 Total 

Motores e Máquinas 

Agrícolas 64 Motores e Máquinas Agrícolas 48 3 Total 

Forragicultura I 64 Forragicultura I 64 6 Total 

Desenho Técnico 32 Desenho Técnico 32 2 Total 

    *Disciplinas Optativas 64 5 Total 
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Economia Rural 64 Fundamentos de Economia 64 4 Total 

Reprodução Animal 64 Reprodução Animal 64 5 Total 

Melhoramento Animal II 64 

Melhoramento Genético Animal 

II 64 7 Total 

Forragicultura II 64 Forragicultura II 64 7 Total 

Construções Rurais 64 Construções Rurais 64 8 Total 

Nutrição de Não-

Ruminantes 64 

Nutrição e Alimentação de Não-

Ruminantes 64 7 Total 

Comportamento e Bem-

Estar Animal 32 

Comportamento e Bem-Estar 

Animal 32 7 Total 

Administração Rural 64 
Administração Rural e 

Empreendedorismo 
64 

6 Total 

Avicultura 96 Avicultura 80 9 Total 

Piscicultura 64 Piscicultura 64 4 Total 

Equideocultura 64 Equideocultura 64 8 Total 

Produção de Rações e 

Suplementos 64 

Produção de Rações e 

Suplementos 48 8 Total 

Bovinocultura de Corte 96 Bovinocultura de Corte 80 8 Total 

Bovinocultura Leiteira e 

Bubalinocultura 96 

Bovinocultura Leiteira e 

Bubalinocultura 80 7 Total 

Suinocultura 96 Suinocultura 80 9 Total 

Caprinocultura e 

Ovinocultura 
96 

Caprinocultura 64 9 Total 

Ovinocultura 64 7 Total 

Produção de Animais 

Silvestres 64 
Criação de Animais Silvestres 

64 6 Total 

Extensão Rural 64 Extensão Rural 64 8 Total 

Tecnologia de Produtos 

de Origem Animal 96 

Tecnologia de Produtos de 

Origem Animal 80 9 Total 

Avaliação e Tipificação 

de Carcaças 320 

Avaliação, Classificação e 

Tipificação de Carcaças 48 9 Total 

Apicultura e Sericicultura 64 Apicultura 64 4 Total 

    

Nutrição e Alimentação de Cães e 

Gatos 48 9 - 

Atividades 

Complementares 120 Atividades Complementares 128 10 Total 

Trabalho de Curso 120 

Ciência e Comunicação Técnico-

científica em Zootecnia 64 5 Total 

Trabalho de Curso 64 10 Total 

Estágio Curricular 

Supervisionado 

(Obrigatório) 360 

Estágio Supervisionado 

Obrigatório 240 10 Total 

Libras 64 Libras 64 Optativa Total 

Introdução à Genética 

Molecular e 

Biotecnologia 

64 Introdução à Genética Molecular 32 Optativa Total 

Fundamentos da 

Aqüicultura 
64 Tópicos Especiais em Aquicultura 32 Optativa Total 

Cunicultura e Animais de 

Biotério 
64 Cunicultura 48 Optativa Total 

Tópicos Especiais em 

Evicultura 
64 Tópicos Especiais em Avicultura 64 Optativa Total 

Entomologia 32 Entomologia 48 Optativa Total 

Manejo e Conservação do 

Solo* 
64 

Formação Complementar 32 - 
Total 

Manejo e Conservação do Solo 32 5 

Manejo da Irrigação 80 - - - - 

Meteorologia e 

Climatologia 
64 - - - - 
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Produção e Tecnologia de 

Sementes 
64 - - - - 

Planejamento da Empresa 

Rural 
64 Gestão do Agronegócio 64 Optativa Total 

Comercialização 

Agrícola 
64 - - - - 

- - 
Exterior e Julgamento dos 

Animais Domésticos 
48 Optativa - 

- - Minhocultura 32 Optativa - 

- - Análise de Alimentos 32 Optativa - 

- - Avaliação do Bem-Estar Animal 32 Optativa - 

- - 
Manejo de Resíduos na Produção 

Animal 
48 

Optativa 
- 

- - 
Tópicos em Melhoramento 

Genético de Bovinos 48 

Optativa 

 - 

- - Projetos de Extensão Rural 64 Optativa  - 

- - Agricultura 32 Optativa  - 

- - 
Modelos de Integração 

Agricultura e Pecuária 32 

Optativa 

 - 

- - Matemática Fundamental 32 Optativa - 

- - Cultura Brasileira 64 Optativa - 

- - História da África 64 Optativa - 

- - História dos Direitos Humanos 32 Optativa - 

- - 
Economia dos Recursos 

Ambientais e Naturais 
64 

Optativa 
- 

- - Economia do Agronegócio 64 Optativa - 

- - 
Regulação e Integração 

Metabólica 
32 

Optativa 
- 

- - 
Empreendedorismo e Rede de 

Cooperação 
64 

Optativa 
- 

- - Ambiência em instalações rurais 48 Optativa - 

- - Geomática I 80 Optativa - 

*As disciplinas Conservação e Fertilidade do Solo e Manejo e Conservação do Solo não poderão duplicar aproveitamento ou 

deixar de aproveitar disciplina cursada, portanto segue a forma de aproveitamento para os casos de o aluno ter cursado apenas 

uma delas e para caso de ter cursado as duas: 

1. Para o aluno que cursou apenas a disciplina Conservação e Fertilidade do Solo de (96h) serão aproveitadas totalmente as 

seguintes disciplinas da matriz proposta: Manejo e Conservação Do Solo (32h) e Fertilidade do Solo (64h); 

2. Para o aluno que cursou as disciplinas Conservação e Fertilidade do Solo de (96h) e Manejo e Conservação do Solo (64h) 

a primeira irá gerar o aproveitamento das seguintes disciplinas da matriz proposta: Manejo e Conservação do Solo (32h) e 

Fertilidade do Solo (64h). Já a segunda, será aproveitada como formação complementar. 

3. Para o aluno que cursou a disciplina Manejo e Conservação do Solo (64h) será aproveitada como Manejo e Conservação do 

Solo (32h) e as outras 32h serão aproveitadas como formação complementar. 
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ANEXO IV 

PLANO DE MIGRAÇÃO 

 Os ingressantes a partir de 2018/2 estarão vinculados a este Projeto Pedagógico e sua 

matriz curricular proposta. Os ingressantes anteriores a 2018/2 estarão sujeitos a plano de 

migração com base no Quadro de Equivalência constante deste Projeto Pedagógico, exceto os 

concluintes em 2018/1 e 2018/2, para os quais será́ garantida a exação curricular com base no 

Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução CONSEPE Nº 16/2012. 

 

Plano de migração para os ingressantes de 2018/1: 

 

Os alunos ingressantes em 2018/1 solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas 

na matriz de 2012, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão 

as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo: 

 

Semestre Componente Curricular Carga Horária 

2º 

              Ecologia 32 

Anatomia Vegetal 64 

Química Orgânica 64 

Fundamentos da Ciência do Solo 48 

Física II 64 

Matrizes e Vetores 64 

Embriologia e Histologia  64 
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Desenho Técnico 32 

 

 

 

3º 

Bioquímica 80 

Fisiologia Animal 64 

Microbiologia Geral 64 

Genética 64 

Parasitologia Animal  48 

Motores e Máquinas Agrícolas 48 

4º 

Fisiologia Vegetal 64 

Fisiologia da Digestão 32 

Fertilidade do Solo 64 

Estatística Básica 64 

Fundamentos de Economia 64 

Bioclimatologia Animal 64 

5º 

Manejo e Conservação do Solo 32 

Estatística Experimental 64 

Fundamentos de Nutrição Animal 64 

Higiene Animal 48 

Reprodução Animal 64 
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*Disciplinas Optativas 64 

 

 

6º 

 

 

Administração Rural e Empreendedorismo 64 

Forragicultura I 64 

Nutrição e Alimentação de Ruminantes 64 

Melhoramento Genético Animal I 64 

Apicultura 64 

Criação de Animais Silvestres 64 

7º 

Forragicultura II 64 

Melhoramento Genético Animal II 64 

Nutrição e Alimentação de Não-Ruminantes 64 

Bovinocultura Leiteira e Bubalinocultura 80 

Comportamento e Bem-Estar Animal 32 

Ovinocultura 64 

8° 

Construções Rurais 64 

Piscicultura 64 

Produção de Rações e Suplementos 48 

Equideocultura 64 

Extensão Rural 64 
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Bovinocultura de Corte 80 

9° 

Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos 48 

Avicultura 80 

Suinocultura 80 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal 80 

Avaliação, Classificação e Tipificação de Carcaças 48 

Caprinocultura 64 

10° 

Trabalho de Curso 64 

Estágio Supervisionado Obrigatório 240 

Atividades Complementares 128 

  

Plano de migração para os ingressantes de 2017/2: 

Os alunos ingressantes em 2017/2 solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas 

na matriz de 2012, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão 

as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo: 

 

Semestre Componente Curricular Carga Horária 

 

3º 

              Ecologia 32 

Desenho Técnico 32 

Bioquímica 80 
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Fisiologia Animal 64 

Microbiologia Geral 64 

Genética 64 

Parasitologia Animal  48 

Motores e Máquinas Agrícolas 48 

4º 

Fisiologia Vegetal 64 

Fisiologia da Digestão 32 

Fertilidade do Solo 64 

Fundamentos de Economia 64 

Bioclimatologia Animal 64 

5º 

Manejo e Conservação do Solo 32 

Estatística Experimental 64 

Fundamentos de Nutrição Animal 64 

Higiene Animal 48 

Reprodução Animal 64 

*Disciplinas Optativas 64 

 

 

Administração Rural e Empreendedorismo 64 

Forragicultura I 64 
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6º 

 

 

Nutrição e Alimentação de Ruminantes 64 

Melhoramento Genético Animal I 64 

Apicultura 64 

Criação de Animais Silvestres 64 

7º 

Forragicultura II 64 

Melhoramento Genético Animal II 64 

Nutrição e Alimentação de Não-Ruminantes 64 

Bovinocultura Leiteira e Bubalinocultura 80 

Comportamento e Bem-Estar Animal 32 

Ovinocultura 64 

8° 

Construções Rurais 64 

Piscicultura 64 

Produção de Rações e Suplementos 48 

Equideocultura 64 

Extensão Rural 64 

Bovinocultura de Corte 80 

9° 

Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos 48 

Avicultura 80 
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Suinocultura 80 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal 80 

Avaliação, Classificação e Tipificação de Carcaças 48 

Caprinocultura 64 

10° 

Trabalho de Curso 64 

Estágio Supervisionado Obrigatório 240 

Atividades Complementares 128 

 

 

 

 

Plano de migração para os ingressantes em 2017/1: 

 

Os alunos ingressantes em 2017/1 solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas 

na matriz de 2012, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão 

as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo: 

Semestre Componente Curricular Carga Horária 

4º 

Desenho Técnico 32 

Fisiologia Animal 64 

Motores e Máquinas Agrícolas 48 

Fisiologia Vegetal 64 

Fisiologia da Digestão 32 
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Fertilidade do Solo 64 

Fundamentos de Economia 64 

Bioclimatologia Animal 64 

5º 

Manejo e Conservação do Solo 32 

Estatística Experimental 64 

Higiene Animal 48 

Reprodução Animal 64 

*Disciplinas Optativas 64 

 

 

 

6º 

 

 

Administração Rural e Empreendedorismo 64 

Forragicultura I 64 

Nutrição e Alimentação de Ruminantes 64 

Melhoramento Genético Animal I 64 

Apicultura 64 

Criação de Animais Silvestres 64 

7º 

Forragicultura II 64 

Melhoramento Genético Animal II 64 

Nutrição e Alimentação de Não-Ruminantes 64 

Bovinocultura Leiteira e Bubalinocultura 80 
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Comportamento e Bem-Estar Animal 32 

Ovinocultura 64 

8° 

Construções Rurais 64 

Piscicultura 64 

Produção de Rações e Suplementos 48 

Equideocultura 64 

Extensão Rural 64 

Bovinocultura de Corte 80 

9° 

Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos 48 

Avicultura 80 

Suinocultura 80 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal 80 

Avaliação, Classificação e Tipificação de Carcaças 48 

Caprinocultura 64 

10° 

Trabalho de Curso 64 

Estágio Supervisionado Obrigatório 240 

Atividades Complementares 128 
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Plano de migração para ingressantes em 2016/2: 

 

Os alunos ingressantes em 2016/2 solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas 

na matriz de 2012, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão 

as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo: 

 

Semestre Componente Curricular Carga Horária 

 

5º 

Desenho Técnico 32 

Motores e Máquinas Agrícolas 48 

Fundamentos de Economia 64 

Higiene Animal 48 

Reprodução Animal 64 

*Disciplinas Optativas 64 

 

 

6º 

 

 

Administração Rural e Empreendedorismo 64 

Forragicultura I 64 

Nutrição e Alimentação de Ruminantes 64 

Melhoramento Genético Animal I 64 

Apicultura 64 

Criação de Animais Silvestres 64 

7º 

Forragicultura II 64 

Melhoramento Genético Animal II 64 
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Nutrição e Alimentação de Não-Ruminantes 64 

Bovinocultura Leiteira e Bubalinocultura 80 

Comportamento e Bem-Estar Animal 32 

Ovinocultura 64 

8° 

Construções Rurais 64 

Piscicultura 64 

Produção de Rações e Suplementos 48 

Equideocultura 64 

Extensão Rural 64 

Bovinocultura de Corte 80 

9° 

Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos 48 

Avicultura 80 

Suinocultura 80 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal 80 

Avaliação, Classificação e Tipificação de Carcaças 48 

Caprinocultura 64 

10° 

Trabalho de Curso 64 

Estágio Supervisionado Obrigatório 240 
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Atividades Complementares 128 

 

Plano de migração para ingressantes em 2016/1: 

 

Os alunos ingressantes em 2016/1 solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas 

na matriz de 2012, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão 

as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo: 

 

Semestre Componente Curricular Carga Horária 

 

 

6º 

 

 

Fundamentos de Economia 64 

Reprodução Animal 64 

Administração Rural e Empreendedorismo 64 

Apicultura 64 

Criação de Animais Silvestres 64 

7º 

Forragicultura II 64 

Melhoramento Genético Animal II 64 

Nutrição e Alimentação de Não-Ruminantes 64 

Bovinocultura Leiteira e Bubalinocultura 80 

Comportamento e Bem-Estar Animal 32 

Ovinocultura 64 

8° Construções Rurais 64 
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Piscicultura 64 

Produção de Rações e Suplementos 48 

Equideocultura 64 

Extensão Rural 64 

Bovinocultura de Corte 80 

9° 

Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos 48 

Avicultura 80 

Suinocultura 80 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal 80 

Avaliação, Classificação e Tipificação de Carcaças 48 

Caprinocultura 64 

10° 

Trabalho de Curso 64 

Estágio Supervisionado Obrigatório 240 

Atividades Complementares 128 

 

Plano de migração para alunos ingressantes em 2015/2: 

 

Os alunos ingressantes em 2015/2 solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas 

na matriz de 2012, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão 

as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo: 
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Semestre Componente Curricular Carga Horária 

7º 

Administração Rural e Empreendedorismo 64 

Apicultura 64 

Criação de Animais Silvestres 64 

Bovinocultura Leiteira e Bubalinocultura 80 

Ovinocultura 64 

8° 

Piscicultura 64 

Produção de Rações e Suplementos 48 

Equideocultura 64 

Extensão Rural 64 

Bovinocultura de Corte 80 

9° 

Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos 48 

Avicultura 80 

Suinocultura 80 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal 80 

Avaliação, Classificação e Tipificação de Carcaças 48 

Caprinocultura 64 

10° Trabalho de Curso 64 
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Estágio Supervisionado Obrigatório 240 

Atividades Complementares 128 

 

Plano de migração para alunos ingressantes em 2015/1: 

 

Os alunos ingressantes em 2015/1 solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas 

na matriz de 2012, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão 

as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo: 

 

Semestre Componente Curricular Carga Horária 

8° 

Apicultura 64 

Criação de Animais Silvestres 64 

Bovinocultura Leiteira e Bubalinocultura 80 

Ovinocultura 64 

Extensão Rural 64 

Bovinocultura de Corte 80 

9° 

Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos 48 

Suinocultura 80 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal 80 

Avaliação, Classificação e Tipificação de Carcaças 48 

Caprinocultura 64 
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10° 

Trabalho de Curso 64 

Estágio Supervisionado Obrigatório 240 

Atividades Complementares 128 
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ANEXO V 

EMENTÁRIO DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

 

1º Período 

 

ANATOMIA DOS ANIMAIS – 64 horas 

Ementa: Nomenclatura anatômica. Sistema locomotor. Sistema circulatório. Sistema 

respiratório. Sistema digestivo. Sistema urinário. Sistema genital masculino. Sistema genital 

feminino. Glândulas mamárias. Sistema endócrino. Sistema nervoso. Sistema tegumentar. 

 

BIOLOGIA CELULAR – 64 horas 

Ementa: Classificação dos seres vivos. Recursos de nomenclatura (Sistema binominal). 

Célula animal e célula vegetal: morfologias, estruturas e funções. Membranas celulares e 

transporte: osmose, transporte ativo e passivo, transportadores. Organelas e funcionamento 

celular. Divisão celular: mitose e meiose. 

 

QUÍMICA GERAL – 64 horas 

Ementa: Introdução à estrutura atômica. Tabela periódica. Ligações químicas: modelo 

iônico; modelo covalente; hibridizações. Funções químicas. Substâncias puras e misturas; 

fórmulas; equações; estequiometria; preparo de soluções. Reações químicas. Introdução ao 

equilíbrio químico em meio aquoso: pH. Introdução à cinética das reações químicas. 

 

CÁLCULO I – 64 horas 

Ementa: Revisão de Funções. Limites e continuidade. Derivadas e aplicações. Integrais 

definidas e integrais indefinidas. Introdução às técnicas de integração. 

 

ZOOLOGIA – 32 horas 

Ementa: Nomenclatura zoológica. Noções básicas de biodiversidade e filogenia. 

Biologia dos principais grupos zoológicos. Protozoários. Platelmintos. Aschelmintos. 

Anelídeos. Artrópodes. Moluscos. Cordados. 
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ECOLOGIA – 32 horas 

Ementa: Noções básicas de evolução. Condições e recursos. Nicho ecológico. Ecologia 

de populações. Interações entre populações. Ecologia de comunidades. Conservação e 

biodiversidade. 

 

INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA – 64 horas 

Ementa: Introdução ao estudo da Zootecnia. Histórico da Zootecnia como ciência e 

profissão. Origem e evolução e domesticação das espécies de interesse zootécnico. 

Fundamentos da ezoognósia. Pecuária - sistemas de produção e criação de animais domésticos 

e silvestres. Áreas de atuação do profissional Zootecnista. Deontologia. 

 

2º Período 

 

ANATOMIA VEGETAL – 64 horas 

Ementa: Célula Vegetal, meristemas, sistemas de tecidos: fundamental, dérmico e 

condutor, estrutura primária e secundária de raiz e caule, estruturas secretoras. 

 

QUÍMICA ORGÂNICA – 64 horas 

Ementa: Funções e propriedades: hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos; 

aromaticidade; alcoóis, fenóis e éteres; aldeídos e cetonas; ésteres, ácidos carboxílicos e seus 

derivados funcionais; aminas e amidas. Análise conformacional dos hidrocarbonetos. 

Estereoquímica. Introdução à reatividade dos compostos orgânicos; principais mecanismos de 

reações. 

 

FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DO SOLO– 48 horas 

Ementa: Conceitos básicos de solos. Mineralogia do solo. Gênese do solo. Composição 

do solo. Morfologia do solo. Atributos físicos do solo. Atributos químicos do solo. Matéria 

orgânica do solo. Microbiologia do solo. Classificação e levantamento de solos. 
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FÍSICA II – 64 horas 

Ementa: Gravitação. Equilíbrio e elasticidade. Hidrostática. Hidrodinâmica. 

Movimento harmônico. Ondas mecânicas. Ondas sonoras e acústicas. Leis da termodinâmica. 

Teoria cinética dos gases. 

 

MATRIZES E VETORES – 64 horas 

Ementa: Matrizes. Determinantes. Inversão de matrizes. Sistemas lineares e soluções. 

Vetores no plano e no espaço. Adição de vetores. Multiplicação de um número real por um 

vetor. Produto Escalar. Produto Vetorial. Duplo produto vetorial. Produto misto. 

 

EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA – 64 horas 

Ementa: Introdução à Histologia e Embriologia. Tecido epitelial. Tecido conjuntivo. 

Tecido adiposo. Tecido cartilaginoso. Tecido ósseo. Tecido sanguíneo e hemocitopoese. 

Tecido muscular. Tecido nervoso. Gametogênese. Fecundação. Clivagem. Blástula e 

implantação. Gastrulação e neurulação. Dobramento do embrião e derivados dos folhetos 

germinativos. Anexos embrionários. 

 

DESENHO TÉCNICO – 32 horas 

Ementa: Conceitos Gerais; Instrumentos e Normas; Escalas; Aplicação de linhas e 

textos; formatos e legendas; Cotagem de desenho técnico; Desenho Arquitetônico; Projetos de 

instalações rurais e construções do meio rural. 

3º Período 

 

BIOQUÍMICA – 80 horas 

Ementa: A composição molecular das células. Aminoácidos. Peptídios.  Proteínas.  

Enzimas. Ácidos Nucléicos. Carboidratos. Lipídios. Vitaminas. Metabolismo dos 

Carboidratos. Metabolismo dos Lipídios. Metabolismo dos Aminoácidos. O Ciclo do Ácido 

Cítrico. Fosforilação Oxidativa. 

 

FISIOLOGIA ANIMAL – 64 horas 
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Ementa: Endocrinologia. Fisiologia do sistema nervoso. Fisiologia do sistema 

cardiovascular. Fisiologia do sistema respiratório. Fisiologia muscular e do exercício. 

Fisiologia renal. Fisiologia da lactação. 

 

MICROBIOLOGIA GERAL – 64 horas 

Ementa: Sistemática dos microrganismos: bactérias, fungos e vírus; Morfologia, 

ultraestrutura e metabolismo; Cultivo de microrganismos; Ciclo de vida e controle de 

microrganismos; Genética bacteriana; Microrganismos de interesse zootécnico; Microbiologia 

do ar e da água, da silagem, do rúmen, do Solo, da ração e doas alimentos. 

 

GENÉTICA – 64 horas 

Ementa: Genética e sua importânca. Células e cromossomos. Mitose e meiose. Leis de 

Mendel. Interação gênica. Alelos múltiplos. Pleiotropia. Herança relacionada ao sexo. 

Mutação. Variações numéricas dos cromossomos. Alterações cromossômicas estruturais. 

Ligação gênica. Mapeamento cromossômico. Herança citoplasmática. Interação genótipo-

ambiente. Genética de populações. Genética molecular. 

 

MOTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS – 48 horas 

Ementa: Máquinas de interesse zootécnico. Tração animal. Tração mecânica. Estudo 

teórico e aplicado de máquinas para as diversas operações zootécnicas. Elementos básicos de 

mecânica. Mecanismos de transmissão de potência. Aproveitamento da potência dos tratores. 

Motores de combustão interna Lubrificação e lubrificantes. Sistemas hidráulicos. Regulagem 

de máquinas e implementos agrícolas. 

 

PARASITOLOGIA ANIMAL – 48 horas 

Ementa: Princípios básicos de epidemiologia e interação parasito, hospedeiro e 

ambiente. Principais parasitos e parasitoses de importância em animais de produção e em saúde 

pública no Brasil. Técnicas de diagnóstico parasitológico e profilaxia das parasitoses, com 

ênfase ao controle estratégico. 
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4º Período 

 

FISIOLOGIA VEGETAL – 64 horas 

Ementa: Funções da planta. Fotossíntese. Respiração. Nutrição mineral. Assimilação 

do nitrogênio. Relações hídricas. Transporte de solutos orgânicos. Desenvolvimento 

vegetativo. Desenvolvimento reprodutivo. Dormência e germinação. Senescência e abscisão. 

Fisiologia ambiental. 

 

FISIOLOGIA DA DIGESTÃO – 32 horas 

Ementa: Estrutura do aparelho digestivo: boca, esôfago, estômago, intestino delgado, 

intestino grosso e glândulas acessórias. Secreções do estômago, intestino e glândulas 

acessórias. Hormônios do aparelho digestivo. Digestão e absorção de carboidratos, proteínas, 

gorduras, vitaminas e minerais. Regulação do consumo. Diferenciação do trato gastrointestinal 

de ruminantes e não-ruminantes. 

 

FERTILIDADE DO SOLO – 64 horas 

Ementa: Estudo das propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos relacionados 

com a nutrição das plantas e importância da matéria orgânica nestas propriedades. Nutrientes 

essenciais, deficiências e excessos, correção da acidez e da alcalinidade dos solos, fertilizantes 

orgânicos e inorgânicos, cálculos para recomendação de corretivos e fertilizantes. 

 

ESTATÍSTICA BÁSICA – 64 horas 

Ementa: Introdução à teoria da probabilidade. Variáveis aleatórias discretas e 

contínuas. Esperança matemática, variância e covariância. Distribuições de variáveis aleatórias 

discretas e contínuas.  Estatística descritiva. Regressão linear simples e correlação amostral. 

Testes de hipóteses: qui-quadrado, F, z e t. 

 

BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL – 64 horas 

Ementa: Conceitos de meteorologia. Climas do Brasil. Equipamentos e aparelhos 

meteorológicos, câmeras climáticas. Ação do meio ambiente sobre os animais. 
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Termorregulação. Reação animal ao ambiente. Medida da tolerância às condições tropicais e 

níveis de estresse ao frio e ao calor. Características morfofuncionais de adaptação ao ambiente. 

Efeitos do ambiente na produção e reprodução animal. Controle do ambiente e instalações. 

 

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA – 64 horas 

Ementa: Conceitos Básicos Fundamentais: conceito de economia; recursos escassos; 

diferenciação entre macro e microeconomia; custo de oportunidade; fronteira de possibilidades 

de produção; agentes econômicos; fatores de produção e remuneração dos mesmos.  Noções 

de Microeconomia: conceito de microeconomia; teoria elementar da demanda e oferta de bens 

e serviços; determinação de preços em concorrência; o conceito de equilíbrio de mercado; 

elasticidades e suas aplicações; estruturas de mercado: concorrência perfeita; concorrência 

monopolística, oligopólio, monopólio, monopsônio. Noções de Macroeconomia: conceito de 

macroeconomia; fluxo circular da renda; contas nacionais; a mensuração da atividade 

econômica; produto e renda; a despesa global e seus componentes; a determinação da renda no 

curto prazo; políticas econômicas; objetivos das políticas econômicas; moeda: natureza, oferta, 

demanda e funções da moeda. Crescimento Econômico versus Desenvolvimento Econômico. 

 

5º Período 

 

MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO – 48 horas 

Ementa: Planejamento do uso e manejo do solo. Degradação física, química e biológica 

do solo, conservação do solo, recuperação de áreas degradadas. Terraceamento e estradas 

rurais. Erosão e Sedimentação. Matéria Orgânica do Solo. Qualidade do solo. Sistemas de 

manejo do solo. Rotação de culturas. Solo e o desenvolvimento sócio-econômico. 

Sustentabilidade do sistema de produção com relação ao subsistema solo. 

 

ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL – 64 horas 

Ementa: Contrastes. Princípios básicos da experimentação. Procedimentos para 

comparações múltiplas. Delineamentos e Arranjos experimentais. Regressão. 
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FUNDAMENTOS DE NUTRIÇÃO ANIMAL – 64 horas 

Ementa: Análise de alimentos. Classificação e composição química dos alimentos. 

Água. Função, deficiência e fontes de minerais e vitaminas. Aditivos. Balanceamento de ração. 

 

HIGIENE ANIMAL – 48 horas 

Ementa: Higiene como método de promoção e preservação da saúde e bem estar dos 

animais. Saneamento aplicado à atividade zootécnica. Princípios de imunologia e imunização. 

Doenças de importância para saúde animal e para a saúde pública. Medidas profiláticas 

aplicadas à criação de animais de interesse zootécnico. Legislação sanitária animal. 

 

REPRODUÇÃO ANIMAL – 64 horas 

Ementa: Introdução à reprodução animal. Diferenciação sexual das espécies 

domésticas. Intersexos – hermafroditos e fremartin. Aspectos gerais na morfologia do sistema 

genital feminino e masculino. Fisiologia da reprodução, puberdade, ciclo estral e maturidade 

sexual de matrizes. Fisiologia da reprodução, puberdade e maturidade sexual de reprodutores. 

Gametogenese, fecundação, estação e parto. Biotecnologias Aplicadas (Inseminação artificial, 

Transferências de Embriões, Micromanipulação e Tecnologia de células reprodutivas, Testes 

de DNA e Criopreservação de Gametas e Embriões). 

 

COMUNICAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA EM ZOOTECNIA – 64 horas 

Ementa: Introdução ao conhecimento científico. Filosofia da ciência aplicada à 

Zootecnia. Metodologia cientifica aplicada à Zootecnia. O discurso técnico-científico. 

Métodos e técnicas da pesquisa bibliográfica. Estruturação e elaboração de projeto de pesquisa. 

Estruturação e elaboração de textos técnicos e científicos. Estruturação e elaboração de 

monografias. Citação bibliográfica. Técnicas de apresentação de seminários. 
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6º Período 

 

ADMINISTRAÇÃO RURAL E EMPREENDEDORISMO – 64 horas 

Ementa: A evolução do setor agrícola brasileiro. Noções e conceitos de Administração 

Rural. Organizações Rurais. Associativismo e Cooperativismo. O Mercado Agropecuário e O 

Processo Administrativo em Organizações Rurais. Planejamento do Sistema de Produção, 

Custo de produção, Formação de preço e Sistemas de custo.  Gerenciamento e Tomada de 

Decisão nas Organizações Rurais. Comercialização Agrícola e Estratégias de Valorização do 

Produto. Habilidades, atitudes e características dos empreendedores. Oportunidades de 

negócios. Plano de negócio. Liderança. Marketing agropecuário e Administração estratégica. 

Gerenciamento de Resultados Econômico-Financeiros nas Organizações Rurais. 

 

FORRAGICULTURA I – 64 horas 

Ementa: Terminologias básicas em Forragicultura e pastagens. Importância das 

pastagens na produção animal. Estacionalidade forrageira. Anatomia, morfologia e fisiologia 

de plantas forrageiras. Identificação e controle das principais pragas e plantas daninhas em 

pastagens. Principais gramíneas e leguminosas forrageiras. Implantação de pasto. Pastagens 

nativas. Produção de sementes de forrageiras. 

 

NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES – 64 horas 

Ementa: Avaliação e consumo de alimentos. Microbiologia do rúmen. Digestão e 

metabolismo de carboidratos, compostos nitrogenados e lipídios em ruminantes. Aditivos na 

nutrição de ruminantes. Exigências nutricionais. Formulação de rações e misturas minerais. 

Manejo nutricional. 

 

MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL I – 64 horas 

Ementa: Princípios e conceitos básicos de melhoramento genético animal. Genética 

quantitativa aplicada à derivação de componentes de variância e parâmetros genéticos. Seleção, 

resposta à seleção e fontes de informação utilizadas para seleção. Acasalamentos e sistemas de 
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acasalamento. Métodos de seleção tandem, níveis independentes de eliminação, índice de 

seleção, melhor predição linear não-viesada. 

 

 

APICULTURA – 64 horas 

Ementa: Criação de abelhas e importância para o homem; Aspectos morfológicos e 

biológicos; Comunicação e orientação no manejo de abelhas; Equipamentos apícolas; 

Instalações; Captura de enxames; Produtos das abelhas; Plantas de interesse apícola, Pragas e 

doenças das abelhas. 

 

CRIAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES – 64 horas 

Ementa: Animais silvestres: importância econômica e social. Seu papel no equilíbrio 

ecológico. Características zoológicas. Comportamento dos animais selvagens em liberdade e 

em cativeiro. Captura. Contenção e transporte de animais selvagens. Criação, manejo, 

alimentação e reprodução de animais selvagens em cativeiro e em seu ambiente natural. 

Instalações para manutenção e criação de animais selvagens. Proteção e preservação dos 

animais selvagens. 

 

7º Período 

 

FORRAGICULTURA II – 64 horas 

Ementa: Manejo da pastagem e do pastejo. Degradação de pastagens. Recuperação e 

renovação de pastos. Introdução à integração agricultura e pecuária. Ensilagem: forrageiras, 

etapas, aditivos, perdas, valor nutritivo, dimensionamento de silos. Fenação: forrageiras, 

etapas, perdas, armazenamento, valor nutritivo. Capineiras: capim-elefante e cana-de-açúcar. 

Banco de proteína. Adubação de forrageiras para ensilagem, fenação e capineiras. 

 

MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL II – 64 horas 

Ementa: Melhoramento das espécies de interesse zootécnico. Melhoramento de bovinos 

de corte e leite.  Melhoramento de bubalinos. Melhoramento de suínos. Melhoramento de aves. 
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Melhoramento de ovinos. Melhoramento de caprinos. Melhoramento de equinos. 

Melhoramento de peixes. Melhoramento de abelhas. 

 

NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE NÃO-RUMINANTES – 64 horas 

Ementa: Características do aparelho digestório dos animais monogástricos. 

Metabolismo dos principais nutrientes na nutrição de animais monogástricos. Características 

nutricionais e utilização dos principais alimentos na alimentação de monogástricos. Exigências 

nutricionais e programas de alimentação para animais monogástricos. Noções de manejo 

alimentar. Formulação de rações ao custo mínimo. Utilização de aditivos para animais 

monogástricos. 

 

BOVINOCULTURA LEITEIRA E BUBALINOCULTURA – 80 horas 

Ementa: Mercado de lácteos. Raças e cruzamentos. Manejo e alimentação de bezerros, 

novilhas e vacas. Exigências nutricionais. Distúrbios metabólicos. Índices zootécnicos. 

Estrutura e fisiologia da glândula mamária e Mastite. Sistemas de ordenhas. Instalações e 

equipamentos de uma granja leiteira. Planejamento do rebanho leiteiro. 

 

COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL – 32 horas 

Ementa: Introdução ao estudo de etologia e definições importantes. Adaptação: 

comportamento como forma de adaptação. Organização social: Agrupamentos e Comunicação. 

Estresse e estereótipos. Etologia e Ética no manejo e experimentação para promoção do bem 

estar animal em biotérios, confinamentos e a campo. Ambiência e Bem-Estar Animal. 

 

OVINOCULTURA – 64 horas 

Ementa: Panorama e importância econômica das atividades; raças e cruzamentos; 

avaliação, descarte orientado e seleção; manejo geral e escrituração zootécnica; sistemas de 

criação; índices zootécnicos, planejamento e gestão das criações; instalações e equipamentos; 

principais produtos ovinos; manejo reprodutivo; manejo nutricional; e manejo sanitário. 
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8º Período 

 

CONSTRUÇÕES RURAIS – 64 horas 

Ementa: Introdução ao projeto e dimensionamento de construções rurais, memorial 

descritivo, orçamento e cronograma físico-financeiro, Habitações rurais, Instalações para gado 

de corte, Instalações para gado de leite, Instalações para aves de corte, Instalações para aves de 

postura, Instalações para suínos, Instalações para caprinos e ovinos, Instalações para equinos, 

Instalações para peixes, Introdução à Barragens de terra. 

 

PISCICULTURA – 64 horas 

Ementa: Introdução à Piscicultura, situação atual e perspectivas, Ecossistemas 

aquáticos, Espécies nativas e exóticas empregadas em cultivo, Sistemas de cultivo, 

Limnologia, Noções de anatomia e fisiologia dos peixes, Instalações e construção de viveiros, 

Reprodução de peixes, Produção de formas jovens, Nutrição e alimentação de peixes, Boas 

práticas de manejo na piscicultura, Profilaxia e doenças de peixes e Planejamento aquícola, 

Introdução ao cultivo de peixes ornamentais. 

 

PRODUÇÃO DE RAÇÕES E SUPLEMENTOS – 48 horas 

Ementa: Caracterização da indústria de alimentos para animais. Qualidade na produção 

de rações e suplementos. Equipamentos e fluxo operacional. Processamento de rações. 

Avaliação da qualidade de mistura. Legislação. Micotoxinas. Aditivos de processamento. 

 

EQUIDEOCULTURA – 64 horas 

Ementa: Classificação Zoológica, origem e domesticação. Importância da 

equideocultura no Brasil e no mundo. Exterior e raças. Aprumos e andamento. Podologia. 

Comportamento. Adestramento. Localização e instalações. Alimentos e manejo nutricional de 

equinos. Manejo reprodutivo, zootécnico e sanitário. Melhoramento genético. Criação de 

jumentos e muares. Avaliação econômica de sistemas de produção de equídeos. 
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EXTENSÃO RURAL – 64 horas 

Ementa: A extensão rural no Brasil: história e desenvolvimento. Organização rural e as 

relações sociais e de trabalho em comunidades rurais. A ação pedagógica na extensão rural. 

Planejamento e estratégias de extensão rural. Métodos e formas de trabalho em extensão rural. 

Difusão e adoção de tecnologias para o desenvolvimento de comunidades rurais. Elaboração 

de projetos de extensão rural. Atividades práticas: palestras, demonstrações técnicas e visitas 

técnicas às organizações sociais, produtores familiares e assentamentos rurais. 

 

BOVINOCULTURA DE CORTE – 80 horas 

Ementa: Introdução e importância da bovinocultura e da bubalinocultura de corte no 

Brasil e no mundo. Tipos, raças, avaliação exterior e julgamento. Diferenças entre bovinos e 

bubalinos. Fases de produção de gado de corte. Sistemas de criação de bovinos de corte. 

Alimentação nas fases de cria, de recria e de engorda. Sistemas alternativos para a terminação. 

Cálculo de custos de produção. Calculo de evolução de rebanho. Instalações. Manejo 

reprodutivo. Manejo sanitário. Comportamento e manejo racional. 

 

9º Período 

 

NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE CÃES E GATOS – 48 horas 

Ementa: Introdução à criação de cães e gatos; Fisiologia da digestão e da absorção; 

Necessidades nutricionais de cães e gatos; Alimentos para cães e gatos; Manejo alimentar de 

cães e gatos; Alimentação de cães para trabalho e em condições de estresse; Controle de 

qualidade e aspectos industriais na fabricação de rações; Processamento de alimentos para cães 

e gatos; Balanceamento de dietas e formulação de ração para cães e gatos. 

 

AVICULTURA – 80 horas 

Ementa: Análise da conjuntura da avicultura. Principais raças e suas características. 

Melhoramento genético de aves. Manejo das diferentes fases da criação de frangos de corte e 

poedeiras. Manejo das diferentes fases de criação de matrizes de corte e postura. Instalações e 

manejo no incuba tório. Comercialização e manejo de ovos. 
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SUINOCULTURA – 80 horas 

Ementa: Introdução a suinocultura; A Suinocultura no mundo; Sistemas de produção; 

Mitos da carne suína; Raças e Cruzamentos de Suínos; Classificação e tipificação de carcaças; 

Instalações da suinocultura; Manejo de matrizes e cachaços; Desenvolvimento reprodutivo de 

marrãs e cachaços; Ciclo estral, cobertura natural e inseminação artificial; Manejo após o 

desmame, durante a fase de gestação, parto e na fase de lactação; Manejo de suínos do 

nascimento ao abate; Manejo de leitões ao nascer e de leitões lactentes; Manejo de leitões em 

fase de creche, crescimento e terminação; Planejamento da suinocultura; Controle sanitário em 

suinocultura. 

 

TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL – 80 horas 

Ementa: Higienização na indústria de alimentos; Princípios e métodos de conservação 

dos alimentos; Controle das toxinfecções alimentares; Situação atual da produção brasileira de 

carnes, leite, pescado, ovos e mel; Atuação do zootecnista na área de tecnologia de produtos 

de origem animal; Processamento tecnológico de leite, carne, pescado, ovos, mel e elaboração 

de derivados; Tecnologias e Manejo pré-abate e de Abate; Fluxo de produção em frigoríficos 

e laticínios; Propriedades químicas e físicas dos alimentos; Controle de qualidade, avaliação 

sensorial e legislação de aditivos alimentares e produtos de origem animal. 

 

AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DE CARCAÇAS – 48 horas 

Ementa: Panorama mundial e nacional da produção de carne; abate humanitário; 

fluxograma e técnicas de abate de bovinos, suínos, aves, ovinos e caprinos; fatores zootécnicos 

pré-abate que influenciam na qualidade da carcaça e da carne; métodos e sistemas de avaliação, 

classificação e tipificação de carcaças; cortes da carcaça e cortes cárneos. 

 

CAPRINOCULTURA – 64 horas 

Ementa: Panorama e importância econômica da atividade; evolução da espécie, raças e 

cruzamentos; ezoognósia, descarte orientado e seleção; manejo geral e escrituração zootécnica; 

sistemas de criação; índices zootécnicos, planejamento e gestão das criações; instalações e 
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equipamentos; principais produtos dos caprinos; manejo reprodutivo; manejo nutricional; e 

manejo sanitário. 

 

 

10º Período 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES – 128 horas 

Ementa: Atividades práticas e/ou teóricas, relacionadas ao contexto do curso que 

contribuem na formação profissional mais ampla do aluno, envolvendo alternativa ou 

simultaneamente, produção, pesquisa, intercâmbio, visitas técnicas, participação em eventos e 

outras consideradas próprias ao curso. 

 

TRABALHO DE CURSO – 64 horas 

Ementa: Elaboração do trabalho de curso, obedecendo às normas e regulamento 

metodológicos. Apresentação e defesa do respectivo trabalho. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO – 240 horas 

Ementa: Atividades técnico cientificas desenvolvidas em colaboração com empresas, 

instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, cooperativas e profissionais liberais, 

de caráter público ou privado, sob condições programadas previamente, com a orientação de 

um docente e a supervisão de um profissional habilitado. 

 

EMENTÁRIO DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

INTRODUÇÃO À GENÉTICA MOLECULAR – 32 horas 

Ementa: Transmitir aos alunos os conhecimentos básico sobre genética molecular e 

suas aplicações. Desenvolver a visão crítica e holística do aluno sobre o conteúdo abordado. 
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TÓPICOS ESPECIAIS EM AQUICULTURA – 32 horas 

Ementa: Conceitos sobre produção aquícola; Situação atual e perspectivas da 

aquicultura; Introdução à aquicultura marinha; Princípios da malacocultura: os moluscos, tipos 

de cultivo, produção artificial de sementes, crescimento no mar; Introdução à aquicultura 

continental; Princípios da carcinicultura: camarões de água doce, aspectos biológicos, histórico 

e situação mundial da produção, aspectos gerais da larvicultura, aspectos gerais do crescimento 

comercial - engorda, metodologia de cultivo, alimentação, despesca e pré-processamento. 

CUNICULTURA – 48 horas 

Ementa: Importância Econômica e Social da Cunicultura; Estrutura da Produção de 

Coelhos no Brasil; Biossegurança e ambiência; Instalações e Equipamentos para coelhos; 

Planejamento na Criação de Coelhos; Abate e processamento da carne e pele de coelho. 

TÓPICOS ESPECIAIS EM AVICULTURA – 64 horas 

Ementa: Análise da conjuntura da avicultura Criação de Perus, Criação de Gansos, 

Criação de Patos e Marrecos, Criação de Avestruzes, Criação de Codornas. Linhagens, 

instalações, manejo, nutrição, abate e processamento e comercialização. 

EXTERIOR E JULGAMENTO DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS – 48 horas 

Ementa: Exterior dos animais: proporções, dimensões corporais e características raciais 

que integram os diferentes propósitos da raça para a produção de leite, corte, pele, lã, ovos, 

trabalho, esporte, et. Importância do estudo de julgamento das diferentes espécies dos animais 

domésticos. Registro genealógico. Avaliação individual dos animais e julgamento comparativo 

em exposições. O Juíz, tipos de julgamento e classificações. 

MINHOCULTURA – 32 horas 

Ementa: Panorama da minhocultura; importância econômica e ambiental da atividade; 

biologia, anatomia e fisiologia da minhoca; classificação das minhocas e finalidades das 
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espécies; sistemas de criação; construção do minhocário; preparo de alimentos para as 

minhocas; técnicas de manejo do minhocário; métodos de colheita e controle de predadores; 

produção e comercialização de minhocas e húmus. 

ANÁLISE DE ALIMENTOS – 32 horas 

Ementa: Coleta e preparo de amostras. Pré-secagem e secagem definitiva. 

Determinação da Cinza ou Matéria Mineral. Determinação do nitrogênio total. Determinação 

da gordura ou extrato etéreo. Determinação dos componentes fibrosos. Determinação do 

carboidrato solúvel. Preparo da solução mineral. 

AVALIAÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL – 32 horas 

Ementa: Histórico do bem-estar animal no Brasil e no mundo. Percepção do mundo 

pelos animais. Sistemas de avaliações de bem-estar animal. Avaliação do bem-estar dos 

animais com interesse zootécnico. Avaliação de manejos. 

TÓPICOS EM MELHORAMENTO GENÉTICO DE BOVINOS – 48 horas 

Ementa: Escrituração zootécnica aplicada ao melhoramento genético. Medidas de 

posição aplicadas ao melhoramento genético. Aplicação da acurácia de valores genéticos 

preditos. Base genética em avaliações genéticas. Objetivos e critérios de seleção. Índices de 

seleção empíricos e econômicos. Acasalamento dirigido em bovinos de leite e corte. Predição 

de ganhos genéticos. Tópicos especiais. 

MANEJO DE RESÍDUOS DA PRODUÇÃO ANIMAL – 48 horas 

Ementa: Caracterização quantitativa e qualitativa de resíduos nas instalações para 

animais. Impactos na água, solo e ar. Poder poluente: concentração de sólidos, DQO, DBO, 

metais pesados, agentes patogênicos. Manejo dos resíduos líquidos, e sólidos. Possibilidades 

de aproveitamento. Tratamento, reciclagem e disposição final, em diversas atividades: 

ovinocultura, avicultura: corte e postura, suinocultura, caprinocultura e bovinocultura. 
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PROJETOS DE EXTENSÃO RURAL – 64 horas 

Ementa: Oportunizar aos estudantes o planejamento e execução, em equipes, de 

projetos participativos de Extensão Rural nas comunidades rurais na região. Praticar os 

métodos de extensão rural e elaborar estratégias de comunicação rural e produzir materiais de 

comunicação, visando o aumento da renda e melhoria do padrão e qualidade de vida da 

população rural. 

AGRICULTURA – 32 horas 

Ementa: Sistema de produção de culturas agrícolas relevantes (milho, sorgo, soja, 

arroz) para a conservação de forragens e sistemas integrados: importância econômica e 

zootécnica; descrição da planta e cultivares; fenologia; preparo do solo e semeadura; calagem 

e adubação; descrição de controle de principais pragas, doenças e plantas invasoras; tratos 

culturais específicos; colheita. Noções de culturas fornecedoras de coprodutos para a 

alimentação animal. 

MODELOS DE INTEGRAÇÃO AGRICULTURA E PECUÁRIA – 32 horas 

Ementa: Conceitos e objetivos da integração agricultura, pecuária e floresta. 

Importância da integração para os biomas brasileiros. Importância dos sistemas integrados para 

a sustentabilidade da produção animal em pasto. Plantio direto. Forrageiras empregadas na 

integração. Modelos de integração agropecuária: consórcio, rotação, sucessão de culturas.  

Sistemas de integração: Barreirão, Santa-Fé e outros. Sistemas agrossilvipastoris. Noções sobre 

o Plano de Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC). 

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS COM ANIMAIS E FORRAGEIRAS  - 3 horas 

Técnicas para implantação, condução e avaliação de experimentos. Escolha de animais para 

experimentação. Tipos de parcelas experimentais. Parâmetros a serem avaliados e tempo de 

duração de experimentos com forrageiras e animais. Delineamentos experimentais mais 

utilizados. Metodologia científica mais comuns nos experimentos com forrageiras e animais. 

Análise de artigos referentes a pesquisa com forrageiras e animais. 
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MATEMÁTICA FUNDAMENTAL – 32 horas 

Ementa: Radiciação e Potenciação, Polinômios e Fatoração, Equações e Inequações, 

Trigonometria e Noções de Geometria Plana, Analítica e Espacial. 

LIBRAS – 64 horas 

Ementa: Noções básicas da Língua Brasileira de Sinais: aspectos histórico-sociais, 

cognitivos, linguísticos e culturais. 

CULTURA BRASILEIRA – 64 horas 

Ementa: Problematizar a categoria cultura, historicizando o termo, assinalando 

conceitos; cultura e relações de poder; cultura e diversidade; conformismo e resistência: marcas 

culturais da história social do Brasil para serem problematizadas, refletidas e historicizadas; 

tendências sócioculturais presentes no processo sócio-histórico brasileiro. 

HISTÓRIA DA ÁFRICA – 64 horas 

Ementa: Debates e controvérsias sobre a História da África. Colonização e formação 

dos impérios. Dominação e colonialismo europeu na África. O tráfico atlântico de escravos nas 

sociedades africanas. O impacto da abolição do tráfico de escravos nas sociedades africanas. 

Independência e nascimento de nações africanas. Cultura africana e Ensino de História: o livro 

didático e a diversidade étnica. 

HISTÓRIA DOS DIREITOS HUMANOS – 32 horas 

Ementa: Educação, direitos humanos e formação para a cidadania. História dos direitos 

humanos e suas implicações para o campo educacional. Documentos nacionais e internacionais 

sobre educação e direitos humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente e os direitos 

humanos; sociedade, violência e construção de uma cultura da paz; preconceito, discriminação 

e prática educativa; políticas curriculares, temas transversais, projetos interdisciplinares e 

educação em direitos humanos. 
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ECONOMIA DOS RECURSOS AMBIENTAIS E NATURAIS – 64 horas 

Ementa: Conceito e Histórico. Classificação dos Recursos Naturais. Relação entre 

economia e ecologia. Valoração dos Recursos Naturais e de Danos causados ao meio ambiente. 

Instrumentos de política ambiental. Indicadores Ambientais: Estatísticas ambientais e sua 

incorporação na gestão de recursos naturais. Desenvolvimento Sustentável. 

ECONOMIA DO AGRONEGÓCIO – 64 horas 

Ementa: O papel da agricultura no desenvolvimento econômico. Características do 

agronegócio brasileiro. Visão sistêmica do agronegócio. Determinação de preços em mercados 

agropecuários. Demanda e consumo de alimentos. Produção de alimentos e abastecimento 

alimentar. Instrumentos de política agrícola: crédito rural, preços mínimos e seguro agrícola. 

Comercialização agrícola. Evolução do agronegócio na economia brasileira. 

ENTOMOLOGIA – 48 horas 

Ementa: Histórico, Generalidades, Caracterização da Classe Insecta, Morfologia Geral 

Externa e Interna, Classificação Entomológica, Chave para Determinação das principais 

Ordens, Coleção Entomológica, Controle de Pragas e Vetores. 

REGULAÇÃO E INTEGRAÇÃO METABÓLICA – 32 horas 

Ementa: O papel do fígado e dos tecidos extra-hepáticos. Metabolismo e Regulação das 

principais vias metabólicas. Integração Metabólica. 

GESTÃO DO AGRONEGÓCIO – 64 horas 

Ementa: Conceitos e Aplicações do Agronegócio. Agropecuária Contemporânea. 

Agronegócio no Brasil. Noções de Cadeias Produtivas em Agronegócio. Sistemas 

Agroindustriais. Noções de Cooperativismo e Associativismo. Agricultura Familiar. O Papel 

do Gestor em Agronegócios. Políticas de Comercialização no Agronegócio. Competitividade 

e Globalização em Agronegócio. Gestão Sustentável em Agronegócio. 
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EMPREENDEDORISMO E REDE DE COOPERAÇÃO – 64 horas 

Ementa: Histórico e Conceitos de Empreendedorismo. Características do 

Empreendedor. O empreendedor, empresário, executivo e empregado. Fatores críticos de 

sucesso na criação de empresas. Motivações para iniciar um novo negócio. Fatores de riscos 

inerentes ao negócio. O intraempreendedorismo. A formação de redes de cooperação e a 

inovação aberta. A criação de start-ups. Desenvolvimento de Plano de Negócios. 

Desenvolvimento de Projetos Sociais. Empreendedorismo no Setor Público. 

 

AMBIÊNCIA EM INSTALAÇÕES RURAIS – 48 horas 

Ementa: Interação animal-ambiente, Homeotermia e Mecanismos de regulação da 

temperatura corporal, Caracterização do conforto térmico e das temperaturas ambientais 

críticas, Transferência de calor animal-ambiente, Índices térmicos do ambiente, 

Acondicionamento térmico das instalações, Influências do clima e da edificação no ambiente, 

Ventilação, Modificações ambientais, Controle da qualidade do ar, Ambiência em instalações 

para animais. 

 

GEOMÁTICA I – 80 horas 

Ementa: Noções de geodésia; Introdução à cartografia; Conceitos fundamentais; 

Escalas; Instrumentos topográficos; Medições de distâncias e ângulos; Planimetria;  Teoria dos 

erros em observações; Cálculo de áreas; Taqueometria; Altimetria; Nivelamento geométrico; 

Nivelamento taqueométrico; Ferramentas digitais aplicadas à topografia; Desenho topográfico 

e representação do relevo; Perfis de terreno e curvas de nível; Projeções cotadas; Aplicações 

da topografia na Engenharia Agrícola e Ambiental; Sistemas de projeções cartográficas; 

Levantamento de áreas com uso de sistema de posicionamento global (GPS); Softwares 

utilizados em topografia e para elaboração de mapas temáticos; Introdução ao Sensoriamento 

Remoto e exemplos de aplicação no estudo dos recursos naturais. 

 


