
Planejamento estratégico do Curso 
de Zootecnia: 2014 - 2016 

O CURSO DE ZOOTECNIA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - SETOR DE CIÊNCIAS 

AGRÁRIAS 

IMPORTÂNCIA DA ZOOTECNIA 

O setor agroindustrial é responsável por uma parcela significativa da economia e da 

mão de obra ocupada em todo o mundo. Neste contexto, o Brasil ocupa lugar de destaque na 

produção agropecuária e na agroindústria mundial. Isso foi conseguido graças ao uso racional 

dos nossos recursos e do desenvolvimento de tecnologias específicas para produção e 

utilização econômica dos produtos de origem animal, ou seja, graças ao trabalho de 

profissionais ligados à área de Zootecnia. Devido à necessidade crescente de produção de 

alimentos e bens de consumo, a produção animal e a agroindústria continuarão sendo 

atividades de grande importância na economia nacional e internacional e, portanto, área 

estratégica para agronegócio no Brasil. 

O Zootecnista é um profissional de nível superior capaz de gerar e aplicar 

conhecimentos e tecnologia na obtenção econômica e ecológica de produtos de origem 

animal. Sua atividade está diretamente ligada ao sistema agroindustrial, desde a obtenção de 

matérias primas com alta qualidade e de forma não agressiva ao meio ambiente, até a 

industrialização/preparação dos produtos de origem animal e sua comercialização. É um 

profissional formado com consciência de sua responsabilidade para com a vida e o ambiente. 

 

O CURSO DE ZOOTECNIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

O Curso de Zootecnia no Setor de Ciências Agrárias da UFPR conta com estrutura já 

implantada e em funcionamento, reconhecida em todo Brasil pela sua qualidade de ensino, 

pesquisa e extensão. Esta estrutura, somada à qualificação dos seus professores, é referência 

nacional e internacional na área de produção animal. Na Universidade Federal do Paraná, o 

aluno de Zootecnia obtém formação sólida para atuar regional e nacionalmente nos mais 

diversos campos que esta profissão oferece. 

Para isso o Curso de Zootecnia capacita o futuro profissional para gerar e aplicar 

conhecimentos nas áreas de: melhoramento genético, nutrição, reprodução, conforto e 

sanidade animal, economia, extensão, comercialização e administração rural e agroindustrial, 

pesquisa. 

A carga horária total do curso é 4158 horas, das quais 3088 são em disciplinas 

obrigatórias básicas e profissionalizantes, 470 horas em disciplinas optativas, 150 horas em 

atividades complementares, como voluntariado acadêmico, iniciação científica, monitoria e 



outras atividades ligadas a sua área de formação profissional e por fim, 450 horas em estágio 

curricular obrigatório. 

AS DIFICULDADES E LIMITAÇÕES ATUAIS DO CURSO DE ZOOTECNIA 

A época de sua criação, em 2000, o Curso de Zootecnia ofertava 45 vagas e 

atualmente, com o programa do governo federal de ampliação das vagas em universidades 

públicas, o curso passou a ofertar 55 vagas para ingresso anual, com cem por cento de 

ocupação. No entanto, o empobrecimento ocorrido aos longos dos anos no ensino básico que 

prepara o aluno para o ingresso na universidade, as dificuldades financeiras e a elevada 

exigência de dedicação aos estudos no ensino superior, que são enfrentadas pelo aluno no 

decorrer do curso, tem contribuído significativamente para o alto índice de evasão, e 

consequentemente baixa taxa de conclusão. Como pode ser observado na tabela 1. A 

ociosidade de vagas no curso de zootecnia, revelado pelo valor negativo da taxa de retenção, 

ocorre praticamente pela evasão. 

Tabela 1. Taxa de conclusão e retenção no curso de Zootecnia – UFPR* 

Ano  Concluintes no 
período 

Taxa de 
conclusão 

Matriculados no 
curso 

Taxa de 
retenção 

2011 34 76% 252 11% 
2012 26 58% 242 2% 
2013 25 48% 230 -12 
Média 28,33 60,66 241,33 - 

Dados fornecidos pela Unidade de ocupação de vagas remanescentes PROVAR. 

 

ALGUNS RESULTADOS DO PROJETO DE AVALIAÇÃO DE CURSO 2010 – PROFESSOR E ALUNO  

A avaliação dos cursos de graduação é um projeto da COPAIE/PROGRAD, que tem o 

objetivo de auxiliar as coordenações de curso na avaliação pedagógica e contínua dos cursos 

de graduação e de educação profissional, e por ser educativa e reflexiva, espera contribuir com 

o aperfeiçoamento da qualidade do ensino. É fundamenta na opinião da comunidade 

acadêmica sobre os seus cursos. Os resultados apresentados e que estão servindo para 

orientação no processo de melhoria da qualidade do ensino em zootecnia na UFPR foram 

extraídos do relatório de 2010, disponível em www.avaliacao.ufpr.  

Participação efetiva de alunos e professores do curso de Zootecnia 

Participação de Alunos: Participação de Professores: 

Total Alunos: 243 Total Professores: 59 

Nº Alunos participantes:  81 (33,33%)  Nº Professores participantes: 12 (20,34%) 

Total Alunos: 12.811 – UFPR em 66 cursos Questionários para professores 1722 - UFPR 

Alunos participantes: 2.513 (19,62%) Questionários preenchidos: 475 (27,58%). 

 

 

http://www.avaliacao.ufpr/


Componente Sala de aula 

PROFESSORES ALUNOS 

“As salas deveriam apresentar melhor 

iluminação, acústica, material de multimídia 

e carteiras mais adequadas aos alunos”. 

Falta salas que comporte o número de alunos 

“As salas do SCA, com raras exceções, são 

péssimas. As antigas são ultrapassadas e as 

novas um verdadeiro atentado a qualquer 

coisa que minimamente poderia ser 

considerado um local destinado ao 

aprendizado profissionalizante.” 

As salas do Marcos Enrietti não tem um bom 

local para fazer a projeção de multimídia, as 

carteiras de alguns blocos não são boas, bem 

como a iluminação. 

Algumas salas novas (prédio Marcos Enrieti) 

precisam de reformas quanto a acústica e 

quadros. 

Nós temos duas salas de aulas de frente para 

o laboratório de nutrição, que além de 

alimentos, também faz analise de fezes 

quando isso acontece o cheiro é terrível, e 

outro agravante é que as  salas tem um 

ventilador e que não faz diferença alguma. 

Está área devia ser destinada exclusivamente 

ao  laboratório.  Ainda  falando  das  mesmas 

salas, nós temos lousas antigas, cortinas que 

estão precárias. 

 Melhores carteiras e iluminação adequada 

ajudariam muito. 

 As cadeiras deveriam  ser  mais  confortáveis.  

Deveria  ter  acesso  melhor  aos  alunos  com 

deficiência. 

 

 



Componente Biblioteca 

PROFESSORES ALUNOS 

Acervo deficiente por dificuldade em 
adquirir livros publicados por editoras 
institucionais que não participam de 
pregões, como editoras universitárias, 
Embrapa,  e pequenas. 
 

É necessário uma atualização das obras que 
lá se encontram. 

 Problema com o horário de funcionamento: 
abrir com o início das aulas. 

 Precisamos de computadores para pesquisar 
e estudar. 

 

 
 

Componente Laboratórios de ensino. 

PROFESSORES ALUNOS 

Não temos laboratório disponível em todas 
as semanas para atender estagiários e 
alunos que pretendem estudar em período 
extraclasse. 

Esse talvez seja um dos principais problemas  
da  UFPR: os laboratórios de ensino. Estes 
normalmente apresentam falta de 
equipamentos e quando os tem são  
precários.  Iluminação sempre é um  grande  
problema  e  os  laboratórios  são  pequenos  
pela  grande  quantidade  de alunos dos 
cursos. Raramente os laboratórios são 
abertos a estudantes fora do horário de aula. 

Na área de Ciências Agrárias a maioria das 
demandas é por infraestrutura de campo 
(fazendas experimentais), mais que por 
laboratórios. Além das fazendas vinculadas 
estarem completamente sucateadas e, não 

Alguns laboratórios funcionam perfeitamente 
bem,  outros  são  deficientes  e  o  acesso  ao 
mesmo, depende de estar ou não estagiando 
no  mesmo  para  que  seja  facilitado  e  haja 
cooperação. 



raro, em estado de abandono, na minha 
área simplesmente não exige infraestrutura 
mínima para aulas ou mesmo pesquisa. Essa, 
de fato, é uma situação critica. 
Faltam técnicos de apoio para a manutenção 
dos reagentes químicos e microscópios. O 
espaço é limitado, faltando laboratórios de 
aulas práticas. 

Os laboratórios precisam de mais recursos, e 
espaço físico, para que possam expandir e 
desenvolver cada vez mais junto com os 
alunos. 

 

 
 

Componente Campus do curso 

PROFESSORES ALUNOS 

Não há iluminação adequada para as 
atividades noturnas. Não há segurança para os 
professores e alunos em atividades de 
pesquisa no final da tarde e começo da noite. 

Bebedouros sempre sujos, não funcionam, 
banheiros fedidos, deveriam sem limpos 
mais vezes durante o dia. 

 A noite a iluminação não é boa, eu faço 
aula até as 20h30min neste semestre e é 
muito escuro. 

 



 
 

Componente políticas institucionais e organização didático pedagógica da UFPR. 

PROFESSORES ALUNOS 

As coordenações de curso (com raras exceções) não tem 
tempo de desenvolver atividades de integração dos 
antigos e novos professores ao PPP do curso. 
Usualmente as coordenações e os próprios colegiados 
são instâncias meramente burocráticas, destinadas ao 
encaminhamento  de questões legais como matrícula, 
quebras de pré requisito, etc. Não há espaços 
institucionalizados para  discussão  do  PPP  e  da  
aplicação  concreta  do  mesmo.  Usualmente  cada  
professor  apenas recebe uma ementa de seu 
Departamento e procura, dentro de suas limitações, 
enxergar onde a disciplina dele se encaixa no contexto 
do curso 

O curso poderia ter mais visitas a 
campo, aulas práticas aplicando o 
conhecimento teórico, de forma 
mais frequente e direta. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



SAT -RESULTADOS DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E TUTORIA DO FLUXO ACADÊMICO 

 





 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

 



MISSÃO: 

A missão do curso de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná é a formação do 

profissional zootecnista, capaz de empreender e orientar atividades agropecuárias com 

responsabilidade técnica social e ambiental, bem como a formação do cidadão, consciente de 

seu compromisso com a sociedade, e o desenvolvimento técnico científico do Brasil.  

VALORES: 

Promoção do ensino de Zootecnia pautado na democratização do acesso à informação, 

respeitando a ética, os valores humanos e o progresso sustentável.  

Comprometimento com a melhoria contínua do ensino de graduação, tanto no 

aspecto curricular quanto nos recursos didáticos. 

Respeito ao meio ambiente, colocando o conhecimento científico adquirido a serviço 

da sociedade e permitindo o desenvolvimento sustentável. 

Gestão participativa, dinâmica e transparente comprometida com melhores condições 

de trabalho, ensino e qualidade de vida. 

Eficiência, eficácia e efetividade no desenvolvimento das atividades institucionais e 

profissionais. 

Isonomia no tratamento dispensado aos docentes, discentes e técnico-administrativos 

relacionados direta e indiretamente com o Curso de Zootecnia na Universidade Federal do 

Paraná. 

Respeito aos critérios institucionais usados na alocação interna de recursos e na 

execução do projeto político pedagógico, dentro de uma política de utilização eficaz dos 

recursos públicos. 

DESAFIO ESTRATÉGICO: 

Formar Zootecnistas capacitados para desenvolverem atividades profissionais em 

qualquer área da Zootecnia, desde a concepção, o planejamento, a execução de projetos 

técnicos de criação, nutrição, melhoramento genético, instalações, processamento de 

alimentos de origem animal, preservação de espécies nativas e exóticas, até a comercialização 

da produção, bem como nas demais áreas em que a legislação prevê o exercício da profissão 

de Zootecnista. 

Ser um curso dinâmico, que procura constantemente a melhoria contínua pela 

qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, de modo a manter-se como um dos melhores 

cursos do país. 

Realizar a atualização do currículo e das políticas pedagógicas do curso, oferecendo 

flexibilização dos componentes curriculares para a formação do profissional em áreas 

emergentes na agropecuária. 



Estimular a participação de seus professores e alunos em discussões que promovam 

avanços na qualidade do ensino e no atendimento da comunidade  

Formar o estudante para ser capaz de analisar, sintetizar, criticar, deduzir, construir 

hipóteses, estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir, organizar, 

trabalhar em equipe e administrar conflitos. 

Estimular discussões sobre sociodiversidade, biodiversidade, globalização, novos 

mapas sociais, econômicos e geopolíticos, políticas públicas, redes sociais, relações 

interpessoais, inclusão e exclusão digital, cidadania e problemáticas contemporâneas. 

Permitir a reflexão contínua e o exercício da auto-crítica, indispensáveis aos 

zootecnistas, por meio das experiências vivenciadas em disciplinas básicas e outras com 

caráter teórico-prático. 

Incentivar a capacitação e renovação do conhecimento dos docentes a fim de permitir 

que o ensino de Zootecnia seja contextualizado, relevante e atualizado, permitindo o 

desenvolvimento de novos caminhos e novos conhecimentos. 

POLÍTICAS:  

Seguir as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que regulamenta o ensino no 

Brasil, bem como as Resoluções do Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE) da UFPR. 

Incentivar uma formação geral sólida, de modo que seja oferecido um caráter  

multidisciplinar ao graduando e seja proporcionada uma capacitação ampla do profissional, 

necessária para que o egresso tenha variados tipos de formação de acordo com o projeto  

político  pedagógico do curso de Zootecnia. 

Formar profissionais aptos ao exercício da profissão de acordo com a regulamentação 

do Conselho Profissional. 

Avaliar constantemente os rumos e novas vertentes que surgem na Zootecnia devido à 

dinâmica do processo tecnológico, de forma a adequar o currículo do curso à formação de 

profissionais com perfil que a sociedade necessita.  

Diretrizes, metas e indicadores: 
 

Diretriz 1:  Elevar a qualidade do ensino do curso de Zootecnia da Universidade Federal do 

Paraná. 

Meta 1.1: Reformular e implementar um novo currículo que permita estimular o 

estudo independente e visando a uma progressiva autonomia profissional e intelectual do 

aluno a partir de 2015. 

Indicador 1.1: Carga horária total do curso; horas aula em estudo a distancia na 

plataforma moodle 



Meta 1.2: Implementar disciplinas optativas que contemplem novos rumos e vertentes 

tais como empreendedorismo, pratica zootécnica com animais alternativos; tecnologias de 

processamento de dietas, manejo de incubatório avícola, estudos de modelagem do 

crescimento animal. 

Indicador 1.2: Total de novas disciplinas ofertadas em áreas zootécnicas e 

administração. 

Meta 1.3: Elevar a o conceito IDD (INEP/MEC) do curso de Zootecnia. 

Indicador 1.3: Conceito IDD obtido pela avaliação externa do INEP/MEC. 

Meta 1.4:  Elevar a porcentagem de alunos que concluem o curso em relação ao 

número de alunos ingressantes de 60% (média dos últimos três anos) para 80% até 2017. 

Indicador 1.4: Número de alunos que concluem o curso anualmente.  

Meta 1.5: Estimular a permanência dos alunos no curso de graduação de Zootecnia. 

Indicador 1.5: Número de alunos que abandonam o curso.  

Meta 1.6: Ampliar em 50% o acervo bibliográfico na área de Zootecnia e áreas afins até 

2017. 

Indicador 1.6: Número anual de aquisições de livros científicos, periódicos, softwares 

especializados a partir de 2014.  

Diretriz 2:  Estabelecer a auto-crítica dos alunos do curso de Zootecnia por meio da 

autorreflexão, autoeducação e autogestão de seu conhecimento e ações. 

Meta 2.1: Aumentar a satisfação dos alunos em relação às condições materiais e 

infraestrutura física dos ambientes de ensino utilizados pelo curso de Zootecnia até 2017.  

Indicador 2.1: Indicadores do projeto de avaliação de cursos na UFPR – Professores e 

Alunos. 

Meta 2.2: Apoiar e modernizar os laboratórios graduação, tanto em área básica quanto 

aplicada.  

Indicador 2.2: Valor em R$  investidos  por ano em  infraestrutura nos laboratórios de 

graduação. 

Meta 2.3: Apoiar a modernização das salas de aulas e laboratório de informática 

utilizados pelos alunos de Zootecnia a partir de 2014.  

Indicador 2.3(a): Número de computadores disponíveis para serem utilizados durante 

as aulas da graduação. 

Indicador 2.3(b): Aparelhamento das salas de aula com telas de projeção, projetores 

multimídia, quadro negro melhores, troca de cortinas, facilitando acesso a rede para ampliar 

opções dos professores na elaboração e discussão de aulas. 



Indicador 2.4(c): Área coberta por sinal wireless de acesso livre à comunidade. 

Meta 2.4: Ampliar em 50%  o  número  de  alunos  envolvidos  com  programas  de  

pesquisa, monitoria e tutoriais até 2017. 

Indicador 2.4(a): Número  de  alunos  que  participam  de  programas  de  pesquisa  

tais como PIBIC e PIBIT.  

Indicador 2.4(b): Número de alunos que participam de programas de monitoria. 

Meta 2.5:  Ampliar em  50% o número de alunos  que participam de programas  de 

intercâmbio nacionais e internacionais até 2017. 

Indicador  2.5(a):  Número de alunos que participam de programas  de intercâmbio 

com universidades federais. 

Indicador 2.5(b): Número de alunos que participam de programas  internacionais tais 

como Ciência Sem Fronteiras. 

Meta 2.6:  Implementar fóruns de debates sobre a importância da Zootecnia na 

sociedade, em parceria com entidades privadas e publicas, visando um diálogo mais amplo 

entre docentes e discentes a partir de 2014. 

Indicador 2.6: Número de eventos realizados por ano pelas entidades estudantis em 

parceria com o centro acadêmico do curso de Zootecnia. 

Meta 2.7: Criar eventos de extensão relativos à área de Zootecnia e afins. 

Indicador 2.7: Número de eventos de extensão promovidos por ano até 2017. 

Diretriz 3: Melhorar satisfação dos docentes em relação ao ensino de graduação para o curso 

de Zootecnia. 

Meta 3.1: Aumentar a satisfação dos alunos em relação as aulas e docentes no curso 

de Zootecnia até 2017. 

Indicador 3.1: Conceito dado à pedagogia pela avaliação externa do INEP/MEC. 

Meta 3.3: Aumentar a participação de alunos e docentes em eventos técnicos 

educacionais e técnicos científicos, tais como Congresso da Sociedade Brasileira de Zootecnia e 

Congresso de Zootecnia até 2017. 

Indicador 3.3: Número de eventos educacionais com participação de alunos e 

docentes do curso de Zootecnia. 

Meta 3.4: Aumentar o número de docentes envolvidos com extensão a partir de 2014. 

Indicador 3.4: Número de professores atuando em projetos de extensão. 



Meta 3.5: Implementar fóruns de debates  entre os docentes do curso de Zootecnia 

para discutir o conteúdo das disciplinas e suas relações, bem como os métodos de ensino,  a 

partir de 2014. 

Indicador 3.5: Número de eventos realizados pela Coordenação do curso de Zootecnia 

por ano. 

Meta 3.7: Implementar a atualização, a capacitação e multidisciplinaridade do 

docente, através da participação em cursos, workshops e seminários a partir de 2014. 

Indicador 3.7(a): Número de eventos de atualização que os docentes participaram por 

ano. 

Indicador 3.7(b): Número de eventos de capacitação que os docentes participaram por 

ano. 

Indicador 3.7(c):  Número de eventos promovidos pela PROGRAD por ano.  

Ações: 
As ações, abaixo apresentadas, deverão permitir atingir todas as diretrizes, não estando 

vinculadas a uma meta específica, pois em muitas situações uma única ação permitirá atingir 

diferentes metas. 

1. Promover encontros e debates semestrais de forma a discutir o conteúdo das 

disciplinas com e entre os docentes do curso de Zootecnia e ampliar a interatividade 

acadêmica e a multidisciplinaridade. 

2. Promover anualmente seminários de atualização e capacitação dos docentes sobre 

educação de jovens e adultos e utilização de novas tecnologias de ensino. 

3. Promover a oportunidade diferenciada de integralização do curso através de 

interdisciplinaridade com os departamentos que contribui com disciplinas no curso de 

Zootecnia, de modo a permitir a implementação de disciplinas optativas e mais 

dinamismo na atualização da ficha 2 das disciplinas. 

4. Ampliar o contato com dos alunos e docentes do curso de Zootecnia com a empresas 

de iniciativa privada, através de atividades de extensão, incentivando os profissionais 

das indústrias para contribuírem didaticamente em tópicos de disciplinas optativas e 

em ciclos de palestras em novas áreas, garantindo assim que o egresso apresente o 

perfil que o mercado de trabalho espera. 

5. Divulgar e incentivar a participação dos docentes em eventos técnicos, científicos, 

educacionais e programas de intercâmbio com outras universidades e indústrias, de 

forma a possibilitar a troca de ideias e interesses com outras entidades ligadas à área. 

6. Ampliar a motivar os alunos e docentes para participarem e utilizarem o Núcleo de 

orientação acadêmica. 

7. Fortalecer as políticas de estágio obrigatório e não obrigatório, ampliando parcerias 

com as empresas e fortalecendo o engajamento do corpo docente no 

acompanhamento e avaliação. 



8. Promover uma melhoria constante na grade horária do curso, procurando concentrar 

as aulas em períodos específicos, e resguardando o espaço para o estudo 

individualizado. 

9. Promover analise detalhada da necessidade de pré-requisitos entre as disciplinas de 

forma a melhorar a periodização dos alunos no curso. 

10. Incentivar e apoiar os professores a ofertarem as disciplinas semestralmente, 

principalmente as de elevado índice de reprovação. 

11. Elaborar projetos para captação de recursos que contribuam para a Melhoria da 

Qualidade do ensino na graduação, com aquisição de equipamentos que permita 

melhorar a qualidade das aulas e o treinamento dos acadêmicos. 

12. Aquisição de livros e periódicos recomendados pelos docentes, para ampliação do 

acervo disponível para os alunos na biblioteca do Setor de Ciências Agrárias. 

13. Aquisição de equipamentos e animais que permita melhor condução das aulas praticas 

de zootecnia no Centro de Estudos Avançados em Ciências Agrárias, para maior e 

melhor integração entre a teoria e a prática. 

14. Despertar e estimular a prática de estudo independente, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do graduando, através da inserção dos alunos em 

programas instrucionais de pesquisa (PIBIC/PIBIT) e tutoriais. 

15. Apoiar eventos de extensão organizados no âmbito do curso como a Semana 

Acadêmica de Zootecnia e da UFPR como a Feira de Profissões e a Semana de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

16. Aplicação semestral do questionário de avaliação das disciplinas do curso de 

Zootecnia. 

17. Renovar e ampliar a participação dos docentes do curso no Núcleo de Orientação 

Acadêmica. 

18. Fazer o encaminhamento dos alunos para o Núcleo de orientação Acadêmica do curso. 

 

 

Elaboração: 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Zootecnia. 

Antonio João Scandolera: _________________________________________ 

Paulo Rossi Junior: ______________________________________________ 

Alex Maiorka: __________________________________________________ 

João Ricardo Dietrich: ____________________________________________ 


