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Ficha 2 (variável) 
 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao 
Parágrafo Único do Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino 
remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento 
do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de 
ensino.)  
 

 
 

Disciplina: Microbiologia e Imunologia Código: BP 029 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: BC-

022 e BQ-024 
Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH Total: 60 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 
60 Laboratório (LB): 00 Campo (CP): 

00 
Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00  

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 
*Indicar a carga horária que será à distância. 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Microbiologia: estudo das bactérias, fungos e vírus potencialmente causadores de prejuízos em criações 
zootécnicas domésticas e meios tecnológicos de combate a estes.  Importância Das bactérias para o 
desenvolvimento pecuário e resistência antibióticos no contexto do uso como melhoradores de 
desempenho 
Imunologia: estudo dos fenômenos imunológicos envolvidos nos processos de defesa do hospedeiro 
frente aos diferentes agentes agressores, considerando-se também a natureza celular molecular dos 
processos imunológicos. Discussão das relações entre imunidade e Zootecnia. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Microbiologia: Histórico da Microbiologia: Reino Procariotae e Fungi; Taxonomia e classificação 
bacteriana e fúngica; Utilização dos materiais de laboratório; Célula microbiana ; Bioquímica e Fisiologia 
Microbiana; Genética bacteriana;Técnicas de coloração bacteriana; microbiologia do leite; Identificação de 
bactérias do leite; microbiologia do rumem e da silagem; Contagem bacteriana total; microbiologia da 
carne. 
 
Imunologia: Conceitos básicos de Imunologia; Estrutura dos anticorpos e diversidade de céls.B; 
Reconhecimento de antígenos pelos linfócitos T; Imunidade mediada por células T; Imunidade mediada 
por células B e anticorpos; Soros e Vacinas 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos que possibilitem a futuro profissional uma melhor 
compreensão dos mecanismos imunológicos na saúde e na doença, bem como conhecimentos básicos 
na área da microbiologia. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Desenvolver o pensamento critico e a criatividade na solução de problemas e aplicar os conhecimentos 
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de microbiologia e Imunologia no contexto da transformação  da área zootécnica onde as produções 
livres de antibióticos são cada vez mais expressivas e o futuro da produção de alimentos depende da 
ação do zootecnista. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Microbiologia: Serão gravadas vídeo-aulas as quais serão disponibilizadas aos alunos uma semana antes 
da data prevista no plano de ensino supracitado. Na data do plano de ensino referente a esta vídeo aula, 
em horário a ser definido mutuamente, deverá ser viabilizado o encontro síncrono entre professores e 
alunos para discussão dos pontos relativos ao tema. Este encontro se dará de forma virtual utilizando 
plataforma disponível, tanto  com vídeo como apenas áudio (Teams, zoom, Skype, Whatsapp). Para os 
alunos impossibilitados de participar em tempo real com o professor sera disponibilizado um canal via 
email para resolução de duvidas e questionamentos. As video aulas gravadas terão  a duração de 30 
minutos, quando o aluno assistirá o conteúdo até o encontro referente a este tema. A elaboração de 
questionamentos durante esta semana e a participação no encontro síncrono complementarão mais uma 
hora e meia dedicada a este mesmo tema. 
 

Imunologia: Para essa disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão 
apresentados os conteúdos curriculares teóricos através de plataforma virtual (Teams, podendo ser 
alterado se a turma optar por uma plataforma diferente). Essas aulas serão gravadas e disponibilizadas 
aos alunos, mesmo quando forem atividades síncronas. Haverá também a leitura e discussão de artigos 
relativos aos conteúdos de Imunologia. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Microbiologia: Apresentação de seminário especifico com discussão dos mesmos, de forma remota em 
duplas. 
 
Imunologia: Questionários  e apresentação de seminários. Os pesos dessas avaliações serão 
apresentados no primeiro dia de aula do módulo de Imunologia.  
 
A média final será feita através da seguinte fórmula: (Nota Microbiologia + Nota Imunologia)/2 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

1) TORTORA, G. J; FUNKE, B. R; CASE, C. L. Microbiologia. 10° edição: Artmed editora, 2012. 

2) Microbiologia zootécnica- Laca\, Ruiz- 1992 

3) Introdução à Imunologia Veterinária – Tizard, Ed. Roca; Immunology and Immunopathology of domestic animals – 
Gershwin, Krakowka e Olse, Ed.Mosby, Imunologia, I Roitt e cols., Ed. Manole.  

4) Parham, P. O Sistema Imune, Ed. Artmed, 3ª Ed., 2011. 
 
5) Abbas, A.K; Lichtman, A.H Imunologia Básica (funções e distúrbios do sistema imunológico), Elsevier, 2007. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

1) Janeway, C. A. Imunobiologia: o sistema imunológico na saúde e na doença, Ed. Artmed, 5ª ed. 
 

2) Abbas, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv.. Imunologia celular e molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2015. 

3) Machado P. R. L., et al. Mecanismos de resposta imune às infecções An bras Dermatol,, 79(6):647-664, 2004. 

4) Cruvinel et al. Sistema Imunitário – Parte I Fundamentos da imunidade inata com ênfase nos mecanismos 
moleculares e celulares da resposta inflamatória. Rev Bras Reumatol;50(4):434-61, 2010. 

5) Zimmermann P, Curtis N Factors That Influence the Immune Response to Vaccination. Clin Microbiol Rev. 2019 
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Mar 13;32(2):e00084-18. doi: 10.1128/CMR.00084-18. Print 2019 Mar 20. 

Nota dos professores: Até o momento não foi possível consultar a biblioteca sobre a disponibilidade dessa 
bibliografia na forma digital. Assim, esta poderá ser modificada e adaptada, dependendo do que estiver disponível 
aos alunos.  

Obs: A bibliografia indicada deverá efetivamente estar disponível na biblioteca em número compatível com o 
tamanho de cada turma. 

 
. 

 
Professor da Disciplina: Adriana Frohlich Mercadante 
 

Assinatura:  

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 
Número de turmas: 1 
 
Número de vagas para cada turma: 40 
 

Justificativa da proposta 
 

A disciplina Microbiologia e Imunologia é obrigatória para o curso de Zootecnia. O conteúdo do 
modulo de Imunologia é todo teórico  e assim será possível adaptar a disciplina para o período 
especial, de forma totalmente remota, de acordo com o que é preconizado na resolução 59/2020-
CEPE. Quanto ao módulo de Microbiologia, esse apresenta conteúdos teóricos e práticos. Dessa 
forma, as aulas práticas serão adaptadas para teórico-práticas e apresentadas de forma 
totalmente remota. É importante destacar que os conceitos abordados na disciplina, de 
Imunologia e Microbiologia são relevantes para o atual momento de pandemia em que vivemos, o 
que também justifica a oferta da disciplina nesse período. Ainda, essa será uma oportunidade 
para a manutenção do vínculo com os alunos e destes com suas atividades acadêmicas, o que 
poderá auxiliar no enfrentamento do isolamento social. A oferta da disciplina no periodo especial 
também irá contribuir para a redução da quantidade de alunos circulando nos campi da UFPR 
após o retorno das atividades presenciais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO a seguir: 
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CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO 
 

OBS: Atividades síncronas  
Microbiologia: 3a –feiras, às 13:30  

Imunologia: 3a –feiras e 5a – feiras, às 13:30  
 
 

Data e horario Atividade Recursos didáticos Carga horaria 
Microbiologia 

28/07/2020 às 13:30 Histórico da 
Microbiologia: Reino 
Procariotae e Fungi; 
Taxonomia e 
classificação bacteriana e 
fúngica  Utilização dos 
materiais de laboratório 
V-A & RTP 

Aula disponibilizada 
no teams em grupo 
especifico com uma 
semana de 
antecedencia do 
horario sincrono 

2h v-a 
(assincrona)+2h rtp 
(sincrono 

04/08/2020 às 13:30 Célula microbiana ; 
Bioquímica e Fisiologia 
Microbiana – Genética 
bacteriana Técnicas 
de cloração bacteriana V-
A&RTP 

Aula disponibilizada 
no teams em grupo 
especifico com uma 
semana de 
antecedencia do 
horario sincrono 

2h v-a 
(assincrona)+2h rtp 
(sincrono 

11/08/2020 às 13:30 microbiologia do leite  
 
Identificação de bactérias 
do leite 

Aula disponibilizada 
no teams em grupo 
especifico com uma 
semana de 
antecedencia do 
horario sincrono 

2h v-a 
(assincrona)+2h rtp 
(sincrono 

18/08/2020 às 13:30 microbiologia do rumem e 
da silagem 
 
Contagem bacteriana 
total 

Aula disponibilizada 
no teams em grupo 
especifico com uma 
semana de 
antecedencia do 
horario sincrono 

2h v-a 
(assincrona)+2h rtp 
(sincrono 

25/08/2020 às 13:30 microbiologia da carne + 
PROVA 

Aula disponibilizada 
no teams em grupo 
especifico com uma 
semana de 
antecedencia do 
horario sincrono 

2h v-a 
(assincrona)+2h rtp 
(sincrono 

Atividades 
assíncronas 

Video-aulas (VA) Aula pela plataforma 
Teams* 

20h 

 Total 
Microbiologia: 30h 

Imunologia 
01/09 
 
13:30 às 15:30 

Aula 1 – Síncrona 
• Apresentação do 

módulo de 
Imunologia 

• Aula Introdutória 
Imunologia 

Aula pela plataforma 
Teams* 

2h 

03/09 
 
13:30 às 15:30 

Aula 2 – Síncrona 
• Células do 

Sitema Imune e 
Tecidos Linfóides 

Aula pela plataforma 
Teams* 

2h 
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03 a 10/09 
 

Atividade 1 (assíncrona) 
• Leitura de artigo 

1 e questionário 
• Assistir aula 3 

(gravada)- 
Resposta Imune 
mediada por 
células B e 
anticorps 

Artigo e questionário 
(enviados de forma 
digital, na plataforma 
ou por email); aula 3 
gravada e 
disponibilizada na 
plataforma virtual 
 

6h 

10/09 
 
13:30 às 15:30 
 

Discussão – Síncrona 
-Artigo 1 
-Aula 3 

Aula pela plataforma 
Teams* 

4h 

10/09 a 15/09 Atividade 2 (assíncrona) 
• Leitura de artigo 

2 e questionário 
• Assistir aula 4 

(gravada) – 
Resposta Imune 
mediada por 
células T 

 

Artigo e questionário 
(enviados de forma 
digital, na plataforma 
ou por email); aula 4 
gravada e 
disponibilizada na 
plataforma virtual 

6h 

15/09 
13:30 às 15:30 
 

Discussão – Síncrona 
-Artigo 2 
- Aula 4 

 

Aula/discussão pela 
plataforma Teams* 

4h 

17/09 
13:30 às 15:30 

Aula 5- síncrona 
Soro e vacinas 

Aula pela plataforma 
Teams* 

2h 

10/09 a 22/09 Atividade 3 (assíncrona): 
preparar um vídeo de 5 
min para explicar alguns 
tópicos de Imunologia 
que serão definidos ao 
longo do curso. 

Disponibilizar o vídeo 
na plataforma virtual 
para ser avaliado. 

4h 

 Total Imunologia: 
30h 

 CH total da 
disciplina: 

60 h 
 
*Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas aos alunos 
 
 
Professores responsáveis: 
Adriana Frohlich Mercadante (afmercadante@ufpr.br; 41- 999675459) 
Luiz Felipe Caron (lfcaron@ufpr.br) 
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Av. Cel. Francisco Heráclito dos Santos, 100 - Centro Politécnico, - - Bairro
Jardim das Américas, Curitiba/PR, CEP 81531-980

Telefone: 3360-5000 - http://www.ufpr.br/
Despacho nº 133/2020/UFPR/R/ET/DINF

  
Processo nº 23075.034190/2020-42

  

 

Á COORD. DO CURSO DE ZOOTECNIA

 

Prezada Coordenação do Curso de Zootecnia,
 
Informamos que para o Ciclo 2 existe a disponibilidade de oferta da

disciplina CI208 - PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES,  turma com 15 vagas,
com o seguintes cronogramas:

 
Cronograma de execução:
- Período atividades: de 27/07 a 26/09 (Ciclo 2) [9 semanas]
- 2h aulas síncronas/semana.
- 4h e 40min (em média) atividades assíncronas/semana.
- Atividades síncronas: todas as 4ª-feiras, de 09:30h a 11:30h
 
Cronograma detalhado:
27/07 --> 03/08: Apresentação da disciplina e Ambientação. O Modelo de

um computador. Algoritmos e Programas.
04/08 --> 10/08: Linguagem C++. Conceitos básicos: variáveis,

sentenças, expressões aritméticas, entrada e saída de dados.
11/08 --> 17/08: Desvios condicionais. Expressões relacionais e lógicas.
18/08 --> 31/08: Repetições.
01/09 --> 08/09: Subprogramas e funções.
09/09 --> 14/09: Vetores.
15/09 --> 26/09: Vetores e matrizes. Exames finais.

Despacho 133 (2792464)         SEI 23075.034190/2020-42 / pg. 1



 
 
Prof da Disciplina: Armando Delgado (nicolui@inf.ufpr.br).
 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por FABIANO SILVA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA - ET, em 13/07/2020, às 14:10, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2792464 e
o código CRC 69EF4C7A.

Referência: Processo nº 23075.034190/2020-42 SEI nº 2792464

Despacho 133 (2792464)         SEI 23075.034190/2020-42 / pg. 2

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Ficha 2 (variável)

Disciplina: Programação de Computadores Código: CI208

Natureza:
( X ) Obrigatória ( ) Optativa ( X ) Semestral ( ) Anual ( ) Modular

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: ( ) Presencial ( ) Totalmente EAD ( ) ...... % EAD1

CH Total: 60 Padrão(PD): Laboratório(LB): Campo(CP): Estágio(ES): Orientada(OR): Prática Específica(PE):

CH semanal: 4 60 0 0 0 0 0

Estágio de
Formação
Pedagó-
gica(EFP):

Extensão(EX):

Prática
como Com-
ponente
Curricu-
lar(PCC):

0 0 0

EMENTA (Unidade Didática)

Histórico. Elementos de uma linguagem de programação. Tipos de Dados. Estrutura de um programa.
Comandos simples e estruturados. Procedimentos e funções. Tipo vetor e tipo estruturado. Exemplos de
algoritmos clássicos.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

1. Apresentação da disciplina. Definição das regras, provas, notas, apresentação da bibliografia. Ambi-
entação dos alunos ao Moodle e recursos a serem usados durante a disciplina.
O Modelo de um computador. Modelo de Von Neumann. O conceito de memória e sua utilização.
Conceito de Algoritmo e Programas. [Semana 1]

2. Estrutura básica de um programa em C++. Sentenças. Variáveis e tipos de dados. Comandos simples,
comandos de atribuição. Expressões aritméticas. Comandos de entrada (leitura) e saída (escrita).
[Semana 2]

3. Expressões relacionais e lógicas. Estruturas de desvio condicional. [Semana 3]

4. Estruturas de Repetição. [Semana 4-5]

5. Subprogramas e funções. Passagem de parâmetro (por valor e por referência). [Semana 6]

6. Vetores unidimensionais e multidimensionais. Operações básicas. Utilização de funções com vetores.
[Semana 7]

7. Algoritmos básicos de pesquisa e ordenação em vetores. Manipulação básica de matrizes.[Semana
8-9]

As atividades síncronas e assíncronas serão distribuídas da seguinte forma:

1. Atividades assíncronas: 4h40m por semana (em média).

2. Aulas síncronas: 2h por semana. Ocorrerão toda 4a -feira, de 09:30h a 11:30h.

OBJETIVO GERAL
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Apresentar ao aluno técnicas básicas de programação e desenvolvimento de algoritmos. Ao final da disci-
plina, o aluno deve ser capaz de implementar programas para obter dados de um usuário, efetuar operações
simples sobre estes dados e imprimir para o usuário os resultados.

OBJETIVO ESPECÍFICO

01: Além tomar conhecimento do conteúdo e formas de avaliação do curso, o aluno estará preparado para
utilizar as ferramentas disponibilizadas para as atividades remotas, e terá entendimento da dinâmica
de condução da disciplina.
O aluno será capaz de entender o funcionamento básico de um computador e do papel que CPU e
memória representam e a relação deste elementos com o que se denomina Programa de Computador.

02: O aluno será capaz de criar Programas que obtém valores numéricos (reais ou inteiros) do usuário,
realizam algum cálculo aritmético com estes valores e exibem o resultado na tela do computador.

03: O aluno será capaz de criar programas em que existem alternativas de cálculos ou solução de um certo
problema conforme condições estabelecidas em valores numéricos lidos ou calculados pelo programa.

04: O aluno será capaz de criar programas em que determinados cálculos ou operações de leitura e escrita
se repetem enquanto uma certa condição ou conjunto de condições forem verdadeiras. (por exemplo,
obter do usuário um conjunto de 20 valores numéricos e com cada um deles executar um cálculo
específico, imprimindo o resultado em cada repetição.).

05: O aluno será capaz de criar programas pela combinação de subprogramas menores.

06: O aluno será capaz de criar programas em que seja necessário armazenar ou obter um conjunto de
valores numéricos para então proceder a cálculos com o conjunto de valores lidos.

07: O aluno será capaz de resolver problemas mais complexos com que envolvem vetores e matrizes nu-
méricas. Sistemas lineares simples serão possíveis de serem resolvidos.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
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1. Sistema de comunicação: Na fase inicial da disciplina deverá ser usado e-mail para comunicação
inicial com os alunos com vistas a introduzi-los no uso do Moodle da UFPR Virtual e do ambiente
da disciplina. Também nesta fase serão realizados levantamentos junto aos alunos quanto ao melhor
ambiente de vídeoconferência para atividades síncronas (BigBlueButton, Discord, Teams ou Google
Meet). Vencida esta fase, com os alunos já adequadamente acessando a área da disciplina na UFPR
Virtual, passamos a usar o mecanismo de Fórum para comunicações com e entre os alunos.

2. Atividades síncronas: As atividades síncronas consistirão de aulas ao vivo uma vez por semana,
com duração máxima de 02:00h. O objetivo principal será apresentar resumo do assunto já abordado
assincronamente e esclarecimento de dúvidas com a execução de exercícios.
As atividades síncronas poderão ser gravadas e ficarão disponíveis em local restrito ao aluno e tem
como objetivo principal permitir que este tenha acesso posterior à atividade, caso por algum motivo
não lhe tenha sido possível a participação no dia e horário programados.

3. Material didático específico: Serão utilizados documentos digitalizados como material de referência
básico sobre algoritmos e linguagem de programação C++. Também serão disponibilizados links para
sites existentes para exercitar os conceitos básicos de algoritmos e eventualmente materiais já dispo-
níveis em MOOC’s (Cursos Massivos Abertos). O professor também poderá produzir vídeos próprios
onde serão esclarecidos aspectos específicos ou avançados que possam surgir no decorrer da disci-
plina.
Para a compilação e execução dos programas serão usados aplicativos com licença de uso livre para
computadores (Codeblocks) e smartphones (CppDroid).

4. Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: A UFPR lançou um
plano para disponibilizar computadores e acesso à Internet aos alunos com problemas de acessibili-
dade digital.
Os exercícios práticos de programação poderão ser executados em computadores e smartphones,
com a utilização de ambientes de programação com licença de uso livre e disponíveis para os princi-
pais sistemas operacionais.

5. Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos dis-
centes: Haverá na primeira semana de aula a disponibilização de tutoriais e vídeos curtos indicando
como deverá ser o andamento da disciplina utilizando a UFPR Virtual. Neste período, o professor co-
locará em um site inicial (http://www.inf.ufpr.br/ci208/PeriodoEspecial/) as orientações para
acesso inicial ao Moodle e à página da disciplina neste ambiente, e como usar os recursos básicos
para comunicação (fóruns e vídeo-conferências). Haverá também neste momento uma atividade sín-
crona de forma a esclarecer dúvidas e ajudar na solução dos eventuais problemas que possam ocorrer
com o acesso on-line e instalação de programas.

6. Identificação do controle de frequência das atividades: O controle de frequência será feito com
base na participação do aluno nas atividades disponibilizadas (exercícios, trabalho, etc.). O cumpri-
mento das metas e estabelecidas nestas atividades contarão como frequência do aluno.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

http://www.inf.ufpr.br/ci208/PeriodoEspecial/
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Deverão ser feitas 2 (duas) provas e a cada semana terá um conjunto de exercícios e trabalhos que deverão
ser entregues pelo aluno e farão parte da avaliação final. Estas atividades de avaliação utilizarão um
ambiente virtual de programação disponível no Moodle UFPR Virtual.
Os exercícios e trabalhos devem ser entregues de forma escalonada de acordo com o andamento da
disciplina. Para a validação das avaliações e exercícios, os alunos poderão ser chamados em um momento
síncrono dentro do ambiente Moodle para atividades de auto-avaliação. Nos momentos síncronos de
avaliação poderá se levar em conta o estado dos trabalhos desenvolvidos e demonstrados pelos alunos
nas respectivas etapas da disciplina. Não será aceita a entrega de exercícios e trabalhos após o final do
Período Especial.
Para o cálculo da nota final, as provas terão peso de 70% e os exercícios e trabalhos terão peso de 30%.
Os critérios para aprovação com ou sem exame final seguirão o disposto na Resoluçao 37/97-CEPE.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

[1] Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language. Addison-Wesley, 2013.

[2] Ana Fernanda Gomes Ascencio e Edilene Aparecida Veneruchi de Campos. Fundamentos da Progra-
mação de Computadores: Algoritmos, Pascal e C/C++. Prentice-Hall, São Paulo, 2007.

[3] P. Tremblay. Ciência dos Computadores. McGraw-Hill, 1981.

[4] C++ Language Tutorial. 2020. URL: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/.

[5] Armando Luiz N. Delgado. Linguagem C++ - Notas de Aula. Revisão para C++ a partir de material de
Carmem S.Hara e Wagner N. Zola. 2018. URL: http://www.inf.ufpr.br/ci208/NotasAula/.

[6] Ana Paula Gohara et al. C++: Uma Abordagem Minimalista. Apostila de referência da disciplina CI208.
2016. URL: http://www.inf.ufpr.br/ci208/C++-UmaAbordagemMinimalista.pdf.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

[7] Donald E. Knuth. The Art of Computer Programming. Addison-Wesley, 1997.

[8] Marco Medina e Cristina Fertig. Algoritmos e Programação: Teoria e Prática. 2a edição. Novatec Edi-
tora Ltda., 2006.

[9] Dirceu Douglas Salvetti e Lisbete Madsen Barbosa. Algoritmos. Makron Books do Brasil, 1998.

[10] H. M. Deitel e P. J. Deitel. C++: Como Programar. 5a edição. Prentice-Hall, 2006.

[11] Walter Savitch. C++ Absoluto. Addison-Wesley, 2004.

[12] Learn C++. App Android. 2020. URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=cpp.
programming.

[13] Programação - Aprendizagem - Tutoriais. App Android. 2020. URL: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.duhnnae.programmingprogramacion&hl=pt-B.

Professor da Disciplina: Prof. Aldri Luiz dos Santos, Prof. Armando Luiz Nicolini Delgado, Profa Carmem Sa-
tie Hara, Prof. Luciano Silva, Profa Michele Nogueira Lima, Prof. Wagner Machado
Nunan Zola

Assinatura: ______________________________________________

Chefe de Departamento: Prof. Dr. Fabiano Silva

Assinatura: ______________________________________________

OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
http://www.inf.ufpr.br/ci208/NotasAula/
http://www.inf.ufpr.br/ci208/C++-UmaAbordagemMinimalista.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=cpp.programming
https://play.google.com/store/apps/details?id=cpp.programming
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duhnnae.programmingprogramacion&hl=pt-B
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duhnnae.programmingprogramacion&hl=pt-B
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Plano de Ensino – Ficha 2 (variável) 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do Art. 1o desta resolução, 
deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o 
preenchimento do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de ensino.)  
 

 

Disciplina: Introdução ao Cálculo Código: CM300 
Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(    ) Optativa 

( x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

Pré-requisito:  

 

Co-requisito:  

 
Modalidade: (  ) Presencial (  ) Totalmente EaD (  ) _______ *C.H.EaD 
*Indicar a carga horária que será à distância. 

CH Total: 60 
CH semanal: 10 

Padrão (PD): 
60 

Laboratório (LB): 
0 

Campo (CP): 
0 

Estágio (ES): 
0 

Orientada (OR): 
0 

Prática Específica (PE): 
0 

Estágio de Formação 
Pedagógica (EFP): 0 

Extensão (EXT): 
0 

Prática como 
Componente 
Curricular (PCC): 0 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-
EXT-PCC) 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 

Números reais e expressões algébricas. Funções de uma variável real. Gráficos. Funções do 
primeiro e do segundo graus. Função raiz quadrada. Funções polinomiais. Funções exponenciais 
e logarítmicas. Funções trigonométricas. Derivadas e taxas de variação.  
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

1. Números reais e expressões algébricas. Números racionais e números reais. 
Expressões algébricas. Fatoração e distributiva. Quadrados perfeitos e diferença de 
quadrados. Simplificação de expressões racionais.  

2. Funções   de uma variável real. Definição. Raízes de uma função.  
3. Gráficos. Definição e interpretação de gráficos de funções no plano cartesiano. 

Construção ̃ de gráficos. Extração de dados representados graficamente. Gráfico de 
f(x+a)+b a partir do gráfico de f(x).  

4. Funções do primeiro e segundo graus. Equações e inequações do primeiro grau.  
Gráficos de retas: esboço, interpretação, inclinação, reta que passa por dois pontos 
dados.  Equações e inequações do segundo grau. Gráficos  

5. Função raiz quadrada. Gráfico e motivação a partir da função quadrática.  
6. Funções polinomiais. Potenciação e suas propriedades.  Definição de função 

polinomial. Fatoração em função das raízes. Introdução  aos gráficos.  
7. Funções exponenciais e logarítmicas. Definição de exponenciais. Definição de 

logaritmo. Equações e inequações exponenciais e logarítmicas. Retas assíntotas 
horizontais e verticais. Gráficos em escala log.  

8. Funções trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Período e funções periódicas. 
Gráficos e equações simples envolvendo funções trigonométricas.  

9. Derivadas e taxas de variação. Motivação. Derivadas das funções previamente 
estudadas. Taxa de variação. Regra da soma. Reta tangente.  

 
 

OBJETIVO GERAL 
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Apresentar o conceito de função real de uma variável. Estudar as propriedades de funções 
elementares, como as polinomiais, exponenciais, trigonométricas e logarítmicas. Introduzir a 
definição de derivada e estudar algumas de suas propriedades. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Ao término desta disciplina, o estudante deverá ser capaz de reconhecer e manipular as funções  
polinomiais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Além disso, deverá ter a habilidade de 
interpretar um gráfico e extrair deste as informações que possam ser necessárias. Por fim, 
compreender o conceito de derivadas e suas aplicações imediatas.  

 
 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A condução da turma será feita através do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, disponível 
na UFPR Virtual, e seguirá os seguintes procedimentos: 

• A carga horária semanal está dividida em 10 horas de atividades assíncronas. 

• Nas segundas-feiras pela manhã serão divulgadas na plataforma do curso (UFPR Virtual)  

instruções indicando o material (vídeos, textos, exercícios e testes) que os alunos devem 

estudar durante a semana. 

• Os estudantes devem dedicar pelo menos 2 horas por dia para: assistir os vídeos e fazer 

as tarefas propostas na Khan Academy/UFPR Virtual, ler o material complementar e fazer 

os exercícios indicados. 

• Cada turma terá pelo menos 2 horas por semana de monitoria, cuja participação é 

facultativa, em horário a ser definido na primeira semana do curso.  Cabe destacar que 

essa atividade  não  será contabilizada  na carga horária da disciplina.  Além dos 

professores das turmas, solicitaremos monitores para a disciplina pelo Programa de 

Monitoria Digital e apoio de alunos dos programas de pós-graduação para disponibilizar 

mais horários de atendimento para esclarecimento de dúvidas. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
1ª semana:  (27/07 a 31/07):  Números naturais, inteiros,  racionais e irracionais. 

Representação decimal de frações e números reais. Distributiva e fatoração. Potenciação 
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e radiciação. Simplificação de expressões racionais. Equações e inequações do primeiro 

grau. 

2ª semana:  (03/08 a 07/08): Módulo de um número e inequação modular. Conceito de 

função: domínio, contradomínio e imagem.  Funções sobrejetoras e injetoras. Funções 

crescentes e decrescentes.  Funções pares e ímpares.  Gráfico de uma função. Função 

afim: gráfico e aplicação. Função quadrática: gráfico e aplicações. Inequação do segundo 

grau. 

 
3ª semana:  (10/08 a 14/08):   Função composta. Função inversa.  Função exponencial: 

domínio  e gráfico. Logaritmo: definição e propriedades. Função logarítmica: domínio e 

gráfico.  

4ª semana:  (17/08 a 21/08):  Ângulos notáveis. Razões trigonométricas.   Círculo 

trigonométrico. Identidades trigonométricas. Redução ao primeiro quadrante.  Funções 

trigonométricas e gráficos. 

5ª semana:  (24/08 a 28/08): Introdução ao conceito de limites via gráfico (limites 

laterais, limite infinito, limites no infinito, assíntotas (vertical e horizontal)). Cálculo de limites 

de funções racionais (0/0). Noção do conceito de continuidade de uma função via gráfico.  

6ª semana:  (31/08 a 04/09):  Taxa de variação média e taxa de variação instantânea. Derivada: 

definição e regras básicas. Reta tangente ao gráfico de uma função.  

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
As avaliações semanais serão feitas diretamente na plataforma Moodle, com correção 
automática,  nas datas definidas abaixo: 
 

1ª prova:   10/08: Conteúdo das semanas 1 e 2 

2ª prova:   17/08: Conteúdo da semana 3 

3ª prova:   24/08: Conteúdo da semana 4 

4ª prova:  31/08:  Conteúdo da semana 5 

5ª prova:   09/09: Conteúdo da semana 6 
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Exame final:16/09: Toda ementa do curso. 

 
Para aprovação será feita a média aritmética das 5 avaliações acima e respeitados os critérios 
de aprovação e exame final previstos nos artigos 92 a 97 da resolução 37/97-CEPE. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

1. Khan Academy, Disponível em:< https://pt.khanacademy.org>.  Acessado em: 27 Jun 
2020, 

2. SAADI, Alessandro da Silva, SILVA, Felipe Morais da. Apostila de Pré-Cálculo. Rio 
Grande: Gráfica da FURG, 2019. Disponível em: < https://prima.furg.br/images/LIVRO-
CPC-2019.pdf>. 

3. F. Demana et al.  Pré-Cálculo, 2a ed., Pearson. 2013. 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

4. AXLER, S.  Pré-cálculo: Uma preparação para o Cálculo, 2a ed., LTC. 2016. 
5. THOMAS, G. , WIER,   M. ;   HASS, J. (2012). Cálculo, Vol. 1, 12a ed., Pearson.  
6. STEWART, J.  Cálculo - vol. 1. 7ª edição, Cengage Learning, São Paulo, 2013. 

 
 
Professores da Disciplina:  

1. Mael Sachine  
2. Matheus Brito 
3. Roberto Ribeiro  
4. Saulo Oliveira 

 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Alexandre Kirilov 
 



AZ041 – Bovinocultura de Corte – Período Especial       
Curso: Zootecnia (60 horas totais) 
Cronograma a ser ofertado 2ª. Etapa Período Especial (27/07 a 07/08) 

DATA TÓPICO FORMATO CARGA 
HORÁRIA 

1º.DIA 
 

27/07/20 
 

6:00 h 
de atividades 

 
 
Revisão de Categorias animais. 
Nomenclatura. Fases da criação.  
Sistemas de Criação 

AULA VIRTUAL AO VIVO 16:30 h 1:30 h 

Leitura Apostila Bovinocultura de Corte 
capítulos: Panorama da Bovinocultura de Corte; 
Fases da Criação e Sistemas de Produção  

1:30 h 

Assistir vídeos disponibilizados relacionados aos 
tópicos do 1º. dia 

2:00 h 

Responder as questões relacionadas ao tema 
do 1º. dia a serem disponibilizadas no Forms 

1:00 h 

     TOTAL 6:00 h 

2º.DIA 
 

28/07/20 
 

6:00 h 
de atividades 

 
 
 
Manejo Geral do Rebanho de Corte  
1ª Parte 

AULA VIRTUAL AO VIVO 16:30 h 1:30 h 

Leitura Apostila Bovinocultura de Corte capítulo: 
Manejo Geral do Rebanho de Corte, itens: 
Divisão de Categorias e Critérios para descarte 
e reposição. 

1:30 h 

Assistir vídeos disponibilizados relacionados aos 
tópicos do 2º. dia 

2:00 h 

Responder as questões relacionadas ao tema 
do 2º. dia a serem disponibilizadas no Forms 

1:00 h 

    TOTAL 6:00 h 

3º.DIA 
 

29/07/20 
 

6:00 h 
de atividades 

 
 
 
 
Manejo Geral do Rebanho de Corte 
2ª. Parte 

AULA VIRTUAL AO VIVO 16:30 h 1:30 h 

Leitura Apostila Bovinocultura de Corte capítulo: 
Manejo Geral do Rebanho de Corte, itens: 
Cuidados com o recém-nascido; Manejo do 
Bezerro; Procedimentos de Desmama, 
Marcação, Descorna e Castração 

1:30 h 

Assistir vídeos disponibilizados relacionados aos 
tópicos do 3º. dia 

2:00 h 

Responder as questões relacionadas ao tema 
do 3º. dia a serem disponibilizadas no Forms 

1:00 h 

    TOTAL 6:00 h 

4º.DIA 
 

30/07/20 
 

6:00 h 
de atividades 

 
 
 
Manejo Sanitário de Bovinos de Corte 
1ª. Parte 

AULA VIRTUAL AO VIVO 16:30 h 1:30 h 

Leitura Apostila Bovinocultura de Corte capítulo: 
Manejo Sanitário de Bovinos de Corte, itens: 
Ectoparasitos, Métodos de Controle e 
Endoparasitos 

1:30 h 

Assistir vídeos disponibilizados relacionados aos 
tópicos do 4º. dia 

2:00 h 

Responder as questões relacionadas ao tema 
do 4º. dia a serem disponibilizadas no Forms 

1:00 h 

    TOTAL 6:00 h 

5º.DIA 
 

31/07/20 
 

6:00 h 
de atividades 

 
 
 
Manejo Sanitário de Bovinos de Corte 
2ª. Parte 

AULA VIRTUAL AO VIVO 16:30 h 1:30 h 

Leitura Apostila Bovinocultura de Corte capítulo: 
Manejo Sanitário de Bovinos de Corte, itens: 
Ectoparasitos, Métodos de Controle e 
Endoparasitos 

1:30 h 

Assistir vídeos disponibilizados relacionados aos 
tópicos do 5º. dia 

2:00 h 

Responder as questões relacionadas ao tema 
do 5º. dia a serem disponibilizadas no Forms 

1:00 h 

    TOTAL 6:00 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AZ041 – Bovinocultura de Corte – Período Especial       
Curso: Zootecnia (60 horas totais) 
Cronograma a ser ofertado 2ª. Etapa Período Especial (27/07 a 07/08) 

 

 
6º.DIA 

 
03/08/20 

 
6:00 h 

de atividades 

 
 
 
Manejo Reprodutivo de Bovinos de Corte 
1ª. Parte 

AULA VIRTUAL AO VIVO 16:30 h 1:30 h 

Leitura Apostila Bovinocultura de Corte capítulo: 
Manejo Reprodutivo de Bovinos de Corte, itens: 
Introdução; Aspectos gerais da reprodução de 
bovinos de corte; Vantagens da estação de 
monta; Desvantagens da estação de Monta; 
Estabelecimento da estação de monta 

1:30 h 

Assistir vídeos disponibilizados relacionados aos 
tópicos do 6º. dia 

2:00 h 

Responder as questões relacionadas ao tema 
do 6º. dia a serem disponibilizadas no Forms 

1:00 h 

    TOTAL 6:00 h 

 
7º.DIA 

 
04/08/20 

 
6:00 h 

de atividades 

 
 
 
Manejo Reprodutivo de Bovinos de Corte 
2ª. Parte 

AULA VIRTUAL AO VIVO 16:30 h 1:30 h 

Leitura Apostila Bovinocultura de Corte capítulo: 
Manejo Reprodutivo de Bovinos de Corte, itens: 
Estação de monta de verão; Estação de Monta 
de Inverno; Monta hibernal de novilhas, 
Crescimento dos animais nas diferentes 
estações de monta; Relação Touro:Vaca; 
Condição corporal e eficiência reprodutiva. 

1:30 h 

Assistir vídeos disponibilizados relacionados aos 
tópicos do 7º. dia 

2:00 h 

Responder as questões relacionadas ao tema 
do 7º. dia a serem disponibilizadas no Forms 

1:00 h 

TOTAL 6:00 h 

 
8º.DIA 

 
05/08/20 

 
6:00 h 

de atividades  
 

 
 
 
Produção de Bovinos de Corte em 
Confinamento 

AULA VIRTUAL AO VIVO 16:30 h 1:30 h 

Leitura Apostila Bovinocultura de Corte capítulo: 
Confinamento (todos os itens) 

1:30 h 

Assistir vídeos disponibilizados relacionados aos 
tópicos do 8º. dia 

2:00 h 

Responder as questões relacionadas ao tema 
do 8º. dia a serem disponibilizadas no Forms 

1:00 h 

TOTAL 6:00 h 

 
9º.DIA 

 
06/08/20 

 
6:00 h 

de atividades  
 

 
 
 
Estratégias de Suplementação de 
Bovinos de Corte na Seca 

AULA VIRTUAL AO VIVO 16:30 h 1:30 h 

Leitura Apostila Bovinocultura de Corte capítulo: 
Estratégias de Suplementação (todos os itens) 

1:30 h 

Assistir vídeos disponibilizados relacionados aos 
tópicos do 9º. dia 

2:00 h 

Responder as questões relacionadas ao tema 
do 9º. dia a serem disponibilizadas no Forms 

1:00 h 

TOTAL 6:00 h 

 
10º.DIA 

 
07/08/20 

 
6:00 h 

de atividades 
 

 
 
 
Cruzamentos em Pecuária de Corte e 
Seleção e Melhoramento em Gado de 
Corte 

AULA VIRTUAL AO VIVO 16:30 h 1:30 h 

Leitura Apostila Bovinocultura de Corte capítulo: 
Cruzamentos em bovinocultura de corte (todos 
os itens) e Seleção e Melhoramento em Gado 
de Corte (todos os itens) 

1:30 h 

Assistir vídeos disponibilizados relacionados aos 
tópicos do 10º. dia 

2:00 h 

Responder as questões relacionadas ao tema 
do 10º. dia a serem disponibilizadas no Forms 

1:00 h 

TOTAL 6:00 h 
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A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo 
Único do Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto 
emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento do campo 
“Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de ensino 

 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Bovinocultura de Corte – Ensino Remoto Emergencial Código: AZ041 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  

AZ086 
Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 30 

Padrão (PD):  

60 horas 
Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE):  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Nomenclatura. Fases da criação. Categorias animais. Principais eventos que ocorrem em cada uma das fases. Manejo 
Geral, Sanitário e Reprodutivo do Rebanho de Corte. Produção de Bovinos de Corte em Confinamento. Estratégias de 
Suplementação de Bovinos de Corte na Seca. Cruzamentos em Pecuária de Corte.  
 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
1. Categorias animais. Nomenclatura. Fases da criação.  Sistemas de Criação  
2. Manejo Geral do Rebanho de Corte 
3. Manejo Sanitário de Rebanhos de Corte 
4. Manejo Reprodutivo de Rebanhos de Corte 
5. Produção de Bovinos de Corte em Confinamento 
6. Estratégias de Suplementação de Bovinos de Corte na Seca 
7. Cruzamentos em Pecuária de Corte e Seleção e Melhoramento em Gado de Corte 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos da atividade de pecuária de corte 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Possibilitar a qualificação profissional para a aplicação e adaptação de princípios e de novas tecnologias, buscando 
soluções racionais aos problemas operacionais do setor, além de, vivenciar a realidade dos criatórios de bovinos de 
corte. 

 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

Atividades síncronas. Por meio de plataformas que sejam acessíveis aos alunos, de preferência as 
ferramentas oferecidas pela UFPR (TEAMS). 

- Aulas expositivas 

 



Atividades assíncronas. Também serão realizadas pelas plataformas oferecidas pela UFPR (TEAMS) 

- Observação de vídeo-aulas previamente gravadas pelo docente ou disponíveis online de forma gratuita  

- Leitura de textos (capítulos de livro e artigos científicos) 

- Resposta a atividades como questionários virtuais (Forms) 

 
Controle de frequência. Será realizado pelas ferramentas virtuais para as atividades síncronas.  

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

Resposta aos questionários e atividades virtuais síncronas e assíncronas. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MARQUES, D. da C. Criação de Bovinos, 2003. 7ª. Edição. 
OLIVEIRA, R.L. e BARBOSA, M.A.A.F.B. Bovinocultura de Corte: desafios e ttecnologias, 2007, 1ª. Edição. 
PIRES, A. V. Bovinocultura de Corte. Vol. I e II. 1ª. Edição. FEALQ. Piracicaba, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Revistas: 
    Journal Animal Science 
    Animal Production 
    Boletim da Industria Animal 
    Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia 
     
Anais: 
   Anais dos Simpósios de Manejo da Pastagem - FEALQ/ ESALQ 
   Anais dos Simpósios de Produção Animal - FEALQ/ESALQ 
   Anais dos Simpósios de Pecuária de Corte - FEALQ/ ESALQ 
   Anualpec - FNP 
 
Tabelas de Exigências: 
    NRC 1996; AFRC, 1993; CNCPS, 1994; RLM, 2013. 

 
 

 

Professor da Disciplina: Prof. Dr. Paulo Rossi Junior 
 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Prof. Dr. Antonio João Scandolera 
 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ZOOTECNIA 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
CEP: 80035-050– CURITIBA-PR TELEFONE: (041) 3350-5769 

E-MAIL: cursozootecnia@ufpr.br 
  

CRONOGRAMA DE DISCIPLINA - PE (Resol. 59/20 CEPE)  

Disc. (Carga 

horária):  
Equideocultura (60 h)  AZ046 

Ciclo  2  Início  27/07/2020  Final  19/08/2020  

Responsável da 

disciplina 
Prof. João Ricardo Dittrich  

  

Data  Tema  

Carga horária (h)   

Aula virtual 

síncrona  
Atividades 

assíncronas  
Prova  

27/07/2020  

Apresentação da disciplina e 
dos recursos a serem  

utilizados. Conceitos gerais  
sobre a Equideocultura mundial 

e nacional. Origem e evolução 

dos equideos e a relação com a 

história da sociedade humana. 

2:00 h   
(10:00-12:00h)  

2:00 h 

(Estudo 

dirigido)  
-  

29/07/2020  

Estudo da origem das raças de 

cavalos criadas no Brasil.  

Estudo da ezoognósia dos 

equinos e as relações com a 

função 

2:00 h   
(10:00-12:00h)  

2:00 h 

(Estudo 

dirigido)   
-  

31/07/2020  

Estudo da ezoognósia dos 

equinos e as relações com a 

função e identificação dos 

cavalos 

2:00 h   
(10:00-12:00h)  

2:00 h 

(Estudo 

dirigido)   
-  

03/08/2020  

Estudo da origem das raças de 

cavalos criadas no Brasil.  

 

2:00 h   
(10:00-12:00h)  

2:00 h 

(Estudo 

dirigido)   
-  

04/08/2020  
Estudo da ezoognósia dos 

equinos e as relações com a 

identificação dos cavalos 

2:00 h   
(10:00-12:00h)  

2:00 h 

(Estudo 

dirigido)   
-  

05/08/2020  

Aspectos ambientais, 

anatômicos, fisiológicos e 

comportamentais importantes 

no manejo alimentar dos 

cavalos 

2:00 h   
(10:00-12:00h)  

2:00 h 

(Estudo 

dirigido)   
-  

06/08/2020  
Aspectos ambientais 

importantes no planejamento 

alimentar dos cavalos 

2:00 h   
(10:00-12:00h)  

2:00 h 

(Estudo 

dirigido)   
-  



07/08/2020  
Planejamento da nutrição 

estacional na criação de 

cavalos 

2:00 h   
(10:00-12:00h)  

2:00 h  

(Estudo 

dirigido)   
-  

10/08/2020  

Aspectos específicos dos 

principais erros de manejo na 

nutrição dos equideos 

2:00 h   
(10:00-12:00h)  

2:00 h  

(Estudo 

dirigido)   
-  

11/08/2020  

Estudo de caso: Centros de 

criação (Haras)   2:00 h   
(10:00-12:00h)  

2:00 h  

(Estudo 

dirigido)   
-  

12/08/2020  

Estudo de caso: Centros de 

treinamento   2:00 h   
(10:00-12:00h)  

2:00 h  

(Estudo 

dirigido)   
-  

13/08/2020  

Aspectos ambientais, 

anatômicos e fisiológicos 

importantes no planejamento 

reprodutivo dos cavalos 

2:00 h   
(10:00-12:00h)  

2:00 h  

(Estudo 

dirigido)   
-  

14/08/2020  
Aspectos fisiológicos 

importantes no planejamento da 

criação de potros 

2:00 h   
(10:00-12:00h)  

2:00 h  

(Estudo 

dirigido)   
-  

17/08/2020  

Principais técnicas no manejo 

de doma dos animais e a 

consequente utilização dos 

cavalos 

2:00 h   
(10:00-12:00h)  

2:00 h  

(Estudo 

dirigido)   
-  

18/08/2020  
Principais doenças dos cavalos 

e aspectos ambientais para o 

planejamento profilático 

2:00 h   
(10:00-12:00h)  

2:00 h  

(Estudo 

dirigido)   
-  

19/08/2020  Prova  -     
04 h  

(08:12:00 h)  

  

  Carga horária total  
30 h  26 h  4 h  

60 h   

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Coordenação do Curso de ou Departamento de Zootecnia 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: EQUIDEOCULTURA Código: AZ046 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

Nutrição e 

Alimentação Animal 

Co-requisito:  Modalidade: ( ) Presencial     (X) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 

Padrão (PD): 

60 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP):30 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Origem e evolução dos equídeos. Origem das espécies. Formação das raças. Participação no desenvolvimento 
humano. Ezoognósia. Estudo da conformação dos animais. Apreciação e julgamento. Raças nacionais e raças 
estrangeiras. Dinâmica do deslocamento e características dos andamentos. Instalações e equipamentos utilizados 
na Equideocultura. Alimentação. Comportamento ingestivo. Particularidades anatômicas e fisiológicas. Pastagens. 
Necessidades alimentares e nutricionais. Planejamento alimentar e nutricional. Manejo reprodutivo. Criação de 
potros. Manejo de categorias. Doma racional. Profilaxia na criação. 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
Origem e evolução das espécies de equídeos, formação das raças e participação no desenvolvimento humano: 
Identificar as particularidades evolutivas das espécies e raças importantes no manejo atual e na utilização das 
mesmas pela sociedade moderna. 
Apreciação e julgamento das raças nacionais e raças estrangeiras e características dos andamentos: Por meio da 
Ezoognósia avaliar a conformação doas animais e associar as características raciais e funcionais. 
Instalações e equipamentos utilizados na Equideocultura: Avaliar o sistema natural disponível para o manejo alimentar 
e reprodutivo e permitir o planejamento da criação.  
Manejo de categorias: Identificar as particularidades de cada grupo de indivíduos no mesmo estado fisiológico e permitir 
práticas responsáveis de criação para atender as necessidades alimentares, sanitárias e de utilização. 

 

OBJETIVO GERAL 
O aluno deverá estar apto a conhecer as espécies de equídeos, principalmente os cavalos, e identificar as 
particularidades evolutivas importantes no estudo do exterior nos quesitos raciais e funcionais, bem como a relação 
dos animais com o sistema produtivo, caracterizado pelo ambiente e pelas ações humanas na criação e utilização 
responsáveis. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
O aluno deverá ser capaz de identificar os recursos ambientais utilizados na criação e utilização dos animais em 
fazendas e centros de treinamento, a fim de executar práticas responsáveis de alimentação, nutrição, reprodução e 
sanidade. 
 

 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
As aulas serão realizadas remotamente, “online”. As seguintes plataformas e aplicativos Microsoft Teams,  Google 
Acadêmico e páginas da web para estudos. As aulas serão sempre ministradas assincronamente pelo professor com 
incentivo direto à participação e interação entre os alunos e com a realização de estudos de casos relativos a cada um 
dos temas didáticos elencados. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A nota final será atribuída com base no grau de participação dos alunos durante as aulas remotas, pela realização de 
exercícios relativos aos estudos temáticos apresentados e por uma prova realizada ao final da disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

Torres, A.P. e Jardim, W.R. 1.981. Criação do Cavalo e outros Equídeos. Nobel, São Paulo. 
Cintra, André Galvão de Campos. 2007. O Cavalo – Características, Manejo e Alimentação. Editora Roca. 

Dittrich, J.R. Equinos – Livro Multimídia, versão on line. Disponível em www.gege.agrarias.ufpr.br. 2015 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

NRC, Nutrient Requirements of Horses. 2007. 6ª Edição. Washingon, D.C. 
Meyer, Helmut. Alimentação de Cavalos. 1995. Livraria Varela, São Paulo – SP. 
Lewis, Lon d. 1.985. Alimentação e Cuidados do Cavalo (Feeding and  Care of the Horse), Copyright Livraria Roca 

Ltda., São Paulo. 
 

 
 
Professor da Disciplina: João Ricardo Dittrich 
 
Assinatura:  
 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ZOOTECNIA 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
CEP: 80035-050– CURITIBA-PR TELEFONE: (041) 3350-5769 

E-MAIL: cursozootecnia@ufpr.br 

 

CRONOGRAMA DE DISCIPLINA - PE (Resol. 59/20 CEPE) 

Disc. (Carga 

horária): 
Ovinocultura (60 h) AZ047 

Ciclo 2 Início 05/08/2020 Final 23/09/2020 

Responsável da 

disciplina 

 

Prof. Alda Lúcia Gomes Monteiro 

 

 
Data 

 
Tema 

Carga horária (h)  

Aula virtual 

síncrona 

Atividades 

assíncronas 
Prova 

 
 
 
05/08/2020 

Apresentação da disciplina e 

dos recursos a serem 

utilizados. Situação da 

Ovinocultura no Brasil e no 

mundo 

. 

 

 
2:00 h 

(14:00-16:00) 

 
 

2:00 h 

(Estudo 

dirigido) 

 
 
 

- 

 

 
07/08/2020 

Classificação zoológica e 
Raças ovinas  

 

2:00 h 

(14:00-16:00) 

 
2:00 h 

(Estudo 

dirigido) 

 

 
- 

 

12/08/2020 

Manejo reprodutivo do 
rebanho: aspectos gerais do 

ciclo reprodutivo; 
estacionalidade reprodutiva; 

estação de monta 

 
2:00 h 

(14:00-16:00) 

2:00 h 

(Estudo 

dirigido) 

 

- 

 
14/08/2020 

. Manejo reprodutivo do 

rebanho: período 

gestacional; partos e 

neonatalidade 

2:00 h 

(14:00-16:00h) 

2:00 h 

(Estudo 

dirigido) 

 
- 

 
19/08/2020 

Manejo alimentar do 
rebanho ovino: exigências 
nutricionais e planejamento 
nutricional 

2:00 h 

(14:00-16:00h) 

2:00 h 

(Estudo 

dirigido) 

 
- 

 

 
21/08/2020 

Manejo alimentar do rebanho 
ovino: organização das dietas;  

Manejo das pastagens 

 

2:00 h 

(14:00-16:00h) 

 
2:00 h 

(Estudo 

dirigido) 

 

 
- 

 
26/08/2020 

Manejo geral do rebanho 

ovino: manejo de cordeiros 

do nascimento ao período 

de terminação 

2:00 h 

(14:00-16:00h) 

2:00 h 

(Estudo 

dirigido) 

 
- 

mailto:cursozootecnia@ufpr.br


 

 
28/08/2020 

Manejo geral do rebanho 

ovino: ovelhas adultas em 

lactação e pós desmame 

2:00 h 

(14:00-16:00h) 

2:00 h 

(Estudo dirigido) 

 
- 

 
02/09/2020 

Sistemas de terminação de 

cordeiros 

 
2:00 h 

(14:00-16:00h) 

2:00 h 

(Estudo dirigido) 

 
- 

 
04/09/2020 

Principais Enfermidades 

dos ovinos 

 
2:00 h 

(14:00-16:00) 

2:00 h 

(Estudo dirigido) 

 
- 

 
09/09/2020 

Instalações para os ovinos  
2:00 h 

(14:00-16:00) 

2:00 h 

(Seminário 

avaliativo 

16:00-18:00) 

 
- 

 

11/09/2020 

Principais produtos ovinos: 

carne 

 
2:00 h 

(14:00-16:00) 

2:00 h 

(Seminário 

avaliativo 

16:00-18:00) 

 

- 

 
16/09/2020 

Principais produtos ovinos: leite 2:00 h 

(14:00-16:00) 

2:00 h 

(Seminário 

avaliativo 

16:00-18:00) 

 
- 

 

18/09/2020 

Principais produtos ovinos: lã  
2:00 h 

(14:00-16:00h) 

2:00 h 

(Seminário 

avaliativo 

16:00-18:00) 

 

- 

 
23/09/2020 

Principais produtos ovinos: 

pele 
2:00 h 

(14:00-16:00h) 

2:00 h 

(Avaliação final) 

 
- 

  - 
  

  
Carga horária total 

30 h 30 h  

60 h  

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIENCIAS AGRARIAS  

Coordenação do Curso de ou Departamento de Zootecnia 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Ovinocultura – Ensino Remoto Emergencial Código: AZ047 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(   ) Optativa 

( x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

AZ074 
Co-requisito:  Modalidade: ( X ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  ).... % EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 

10 

Padrão 

(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 30 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 
 

EMENTA  
 

Estudo da ovinocultura no Brasil e no mundo, seus produtos (leite, carne, pele e lã), morfologia e raças, 
instalações apropriadas para atividade, manejo geral do rebanho, manejo alimentar, manejo reprodutivo e 

manejo sanitário. 

 
 

PROGRAMA  
 

1.Introdução à Ovinocultura: perspectivas do agronegócio no Brasil e no mundo;   
2.Classificação Zoológica e principais raças ovinas;  
3.Avaliação de animais: aprumos, capacidade corporal, características de animais para lã, avaliação 
de animais de corte;  
4.Instalações e sistemas de produção;  
5.Manejo reprodutivo do rebanho;  
6.Manejo nutricional e alimentar por categorias, hábitos alimentares, alimentação por categoria animal, 
escore de condição corporal;  
7.Manejo geral do rebanho;  
8.Manejo sanitário do rebanho;  
9.Principais enfermidades dos ovinos;  

     10. Características dos produtos ovinos: lã, carne, pele e leite. 

OBJETIVO GERAL 
 
O aluno deverá ser capaz de trabalhar com a produção de ovinos nas áreas de manejo geral, nutricional, 
reprodutivo e sanitário. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Capacitar o aluno para trabalhar na área de ovinocultura, realizar atividades de manejo geral, realizar 
recomendações quanto à dieta do rebanho, saber identificar enfermidades, escolher reprodutores e 
matrizes, realizar manejo de gestação e parto, projetar instalações, avaliar e selecionar os ovinos no que 
diz respeito ao exterior, características produtivas e identificar raças ovinas. 
 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas remotas quando serão apresentados 
os conteúdos curriculares teóricos.  
 

1.Introdução à Ovinocultura: perspectivas do agronegócio no Brasil e no mundo;   
2.Classificação Zoológica e principais raças ovinas;  
3.Avaliação de animais: aprumos, capacidade corporal, características de animais para lã, avaliação 
de animais de corte;  
4.Instalações e sistemas de produção;  
5.Manejo reprodutivo do rebanho;  
6.Manejo nutricional e alimentar por categorias, hábitos alimentares, alimentação por categoria animal, 
escore de condição corporal;  
7.Manejo geral do rebanho;  
8.Manejo sanitário do rebanho;  
9.Principais enfermidades dos ovinos;  

     10. Características dos produtos ovinos: lã, carne, pele e leite. Aula teórica expositiva; 
 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
Comentário crítico sobre artigo técnico referente ao conteúdo; estudos dirigidos sobre textos técnicos 
Seminário individual referente a assuntos relacionados ao Programa da disciplina. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• SELAIVE, A.B.; OSORIO, J.C.S. Produção de Ovinos no Brasil. São Paulo: ROCA. 2014. 656 p. 

 MONTEIRO, A.L.G.; SÁ, C.O. de. Trabalhador na ovinocultura de corte: manual do instrutor. 
Curitiba: SENAR-PR, 2005, 201p.  

• FONSECA, J.F.; BRUSCHI, J.H.; MARINHO, A.C.S.; RODRIGUES, I.M. Produção de caprinos e 

ovinos de leite. 1ª ed. Juiz de Fora: EMBRAPA Gado de Leite; Sobral: EMBRAPA Ovinos e 

Caprinos, 2011, 256 p.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

• MEDEIROS, J.X.; BRISOLA, M.V. Gestão e Organização no Agronegócio da Ovinocaprinocultura. 

1 ed. Contagem: Santa Clara Editora, 2009. 219p. 

• NRC. National Research Council. Nutrient Requirements of Small Ruminants. 1ª Ed. Washington: 

National Academy Press, 2007. 362 p.  

• RIBEIRO, M.N.; URVIOLA, N.G.; REVIDATTI, M.A. et al. Pequenos Ruminantes na América do Sul: 

Situação Atual e Perspectiva. Recife: EDUFRPE, 2007. 178p. 

 

 
 
Professor da Disciplina: Alda Lúcia Gomes Monteiro____________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 



 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 



 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ZOOTECNIA 
CAMPUS I AGRÁRIAS SCA-SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

CEP: 80035-050– CURITIBA-PR 
TELEFONE: (041) 3350-5769 

E-MAIL: cursozootecnia@ufpr.br 
 

 
CRONOGRAMA DE DISCIPLINA - PE (Resol. 59/20 CEPE) 

Disc. (Carga horária): Avicultura (60) (AZ038) 
Ciclo 2 1 Início 30/07/20 Final 24/09/20 
Responsável (eis) da(as) 
disciplina(as) Marcos Martinez do Vale 

 
Data(aula) Aula/Tema/Módulo Recurso Didático/Objetivo C/H 
30/07/20 (01) Módulo I - Economia: 

Capítulos 1, 2 e 
Módulo II - Cap. 1, 
origem e organização 
da cadeia 

Aula virtual síncrona pelo recurso Teams 
Objetivo de apresentar a disciplina, os 
recursos digitais, forma de contabilidade de 
presença e procedimentos de avaliação.  

3h 
 

 Atividades avaliativas Validação da presença pela postagem de 
comentário de pesquisa de dados no Fórum 1 
do AVA-UFPR até 06/08/20 

3h 

Total   6h 
06/08/20 (02) Módulo II: Capítulo 2, 

Melhoramento genético. 
Módulo III Construções: 
Cap. 1 construções e 
ambiência. 

Atividade assincrônica, vídeoaula e texto 
explicativo da atividade. Objetivo identificar 
instalações, equipamentos e exigências 
ambientais para a produção de aves. 

3h 

 Atividades avaliativas Validação da presença pela postagem de 
comentário de pesquisa de dados no Fórum 2 
do AVA-UFPR até 13/08/20 

2h 

 Fórum live Aula virtual síncrona pelo recurso Teams 
Objetivo de discutir dúvidas dos módulos e 
nos exercícios e fórum. 

1h 

Total   6h 
13/08/20 (03) Módulo III: Cap. 2 

tipologias de 
instalações; Cap. 3 
equipamentos 

Atividade assincrônica, vídeoaula e texto 
explicativo da atividade. Objetivo identificar 
origem, classificação zoológica e os principais 
métodos de seleção e melhoramento 
genético para a produção de aves. Inclui três 
links de vídeos em rede mundial de 
computadores 

3 h 
 

 Atividades avaliativas Validação da presença pela postagem de 
comentário de pesquisa de dados no Fórum 3 
do AVA-UFPR até 20/08/20 

1h 

 Exercício de fixação Exercício de fixação com levantamento das 
características zootécnicas de seis raças de 
galinhas. Material digital com instruções 
disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

3h 

Total   7h 
20/08/20 (04) Módulo IV: Cap. 

introdução e pré-inicial; 
Atividade assincrônica, vídeoaula e texto 
explicativo da atividade. Objetivo identificar 

3h 



 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ZOOTECNIA 
CAMPUS I AGRÁRIAS SCA-SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

CEP: 80035-050– CURITIBA-PR 
TELEFONE: (041) 3350-5769 

E-MAIL: cursozootecnia@ufpr.br 
 

Cap. 2 manejo; Cap. 3 
Manejo de cama e pré-
abate. 

origem, classificação zoológica e os principais 
métodos de seleção e melhoramento 
genético para a produção de aves. Inclui três 
links de vídeos em rede mundial de 
computadores 

 Atividades avaliativas Validação da presença pela postagem de 
comentário de pesquisa de dados no Fórum 4 
do AVA-UFPR até 20708/20 

1h 

 Exercício de fixação Exercício de fixação com levantamento das 
características zootécnicas de seis raças de 
galinhas. Material digital com instruções 
disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

3h 

Total   7h 
27/08/20 (05) Módulo V - Cap. 1, 

Produção de ovos: I 
Atividade assincrônica, vídeoaula e texto 
explicativo da atividade. Objetivo identificar 
origem, classificação zoológica e os principais 
métodos de seleção e melhoramento 
genético para a produção de aves. Inclui três 
links de vídeos em rede mundial de 
computadores 

6h 

 Atividades avaliativas Validação da presença pela postagem de 
comentário de pesquisa de dados no Fórum 5 
do AVA-UFPR até 03/09/20 

1h 

 Exercício de fixação Exercício de fixação com levantamento das 
características zootécnicas de seis raças de 
galinhas. Material digital com instruções 
disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

3h 

Total   7h 
03/09/20 (06) Módulo V - Cap. 2, 

biosseguridade e 
qualidade de ovos 

Atividade assincrônica, vídeoaula e texto 
explicativo da atividade. Objetivo identificar 
origem, classificação zoológica e os principais 
métodos de seleção e melhoramento 
genético para a produção de aves. Inclui três 
links de vídeos em rede mundial de 
computadores 

6h 

 Atividades avaliativas Validação da presença pela postagem de 
comentário de pesquisa de dados no Fórum 6 
do AVA-UFPR até 10/09/20 

1h 

 Exercício de fixação Exercício de fixação com levantamento das 
características zootécnicas de seis raças de 
galinhas. Material digital com instruções 
disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

3h 

Total   7h 
10/09/20 (07) Módulo VI - Produção 

de matrizes, Cap. 1 Cria 
Atividade assincrônica, vídeoaula e texto 
explicativo da atividade. Objetivo identificar 

3h 
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e Recria origem, classificação zoológica e os principais 
métodos de seleção e melhoramento 
genético para a produção de aves. Inclui três 
links de vídeos em rede mundial de 
computadores 

 Atividades avaliativas Validação da presença pela postagem de 
comentário de pesquisa de dados no Fórum 7 
do AVA-UFPR até 17/09/20 

1h 

 Exercício de fixação Exercício de fixação com levantamento das 
características zootécnicas de seis raças de 
galinhas. Material digital com instruções 
disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

3h 

Total   7h 
17/09/20 (08) Módulo VI - Produção 

de matrizes, Cap. 2 
Produção 

Atividade assincrônica, vídeoaula e texto 
explicativo da atividade. Objetivo identificar 
origem, classificação zoológica e os principais 
métodos de seleção e melhoramento 
genético para a produção de aves. Inclui três 
links de vídeos em rede mundial de 
computadores 

3h 

 Atividades avaliativas Validação da presença pela postagem de 
comentário de pesquisa de dados no Fórum 8 
do AVA-UFPR até 23/09/20 

1h 

 Exercício de fixação Exercício de fixação com levantamento das 
características zootécnicas de seis raças de 
galinhas. Material digital com instruções 
disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

3h 

Total   7h 
24/09/20 (10) Módulo VII - Incubação 

de ovos 
Atividade assincrônica, vídeoaula e texto 
explicativo da atividade. Objetivo identificar 
origem, classificação zoológica e os principais 
métodos de seleção e melhoramento 
genético para a produção de aves. Inclui três 
links de vídeos em rede mundial de 
computadores 

3h 

 Exercício de fixação Exercício de fixação com levantamento das 
características zootécnicas de seis raças de 
galinhas. Material digital com instruções 
disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

1h 

24/09/20 Atividade avaliativa Prova online via google docs 3h 
Total   6h 

Total Geral 60h 
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Ficha 2 (variável) 

 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao 
Parágrafo Único do Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmentea modalidade de ensino 
remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento 
do campo “Modalidade”desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de 
ensino.) 
 

 

 

Disciplina: Avicultura Código: AZ038 

Natureza: 
( x )Obrigatória 
(  ) Optativa 

(x) Semestral      () Anual () Modular  

Pré-requisito:  

AZ034 
Co-requisito:  Modalidade: () Presencial    () Totalmente EaD(  )_________*C.H.EaD 

CH Total: 54 

CH semanal: 03 Padrão (PD):  Laboratório (LB): 00 
Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

EMENTA (Unidade Didática) 
 

Análise conjuntural, situação e perspectivas técnicas e socioeconômicas da produção avícola no Brasil e 
no Mundo. Ambiência, instalações e equipamentos para avicultura. Características zootécnicas das 
linhagens de frangos de corte e poedeiras comerciais; principais raças e melhoramento genético de aves. 
Sistemas de criação de frangos de corte; Instalação e equipamentos utilizados na produção de frangos de 
corte; Manejo geral e de alimentação de frangos de corte. Sistemas de criação de poedeiras comerciais 
de ovos vermelhos e brancos. Manejo geral e de alimentação de poedeiras comerciais; Sistemas de 
criação de matrizes leves e pesadas. Instalações e equipamentos utilizados na produção de matrizes. 
Manejo geral e de alimentos de matrizes leves e pesadas. Manejo dos ovos destinados à incubação. 
Incubação artificial: manejo das máquinas, higienização dos incubatórios. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Módulo I - Economia: Aspectos macro e microeconômicos da produção de aves, análise conjuntural para 

a elaboração de projetos avícolas. 

Módulo II - Introdução: Origem e classificação zoológica da galinha doméstica. Organização da 

produção. Melhoramento genético de aves para a produção de ovos e de carne. Índices 

zootécnicos. 

Módulo III - Construções: planejamento, pontos críticos, tipologias de instalações e equipamentos de 

ambiência, alimentação e dessedentação para produção de aves. 

Módulo IV - Produção de frangos de corte: aspectos anatômicos e fisiológicos do frango de corte; 

preparo de instalações e equipamentos; exterior e avaliação de lotes de frangos de corte; manejo 

de equipamentos de ambiência, alimentação e dessedentação; manejo de cama e composteiras; 

biosseguridade de granjas; manejo pré-abate; Limpeza, lavação, desinfecção e vazio sanitário; 

preparação para o próximo lote. 

Módulo V - Produção de ovos: Introdução e economia da produção de ovos, sistemas de produção e 
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formas de alojamento; equipamentos e tipologias construtivas; manejos de cria e recria; 

homogeneidade de lotes de galinhas; estímulo luminoso; manejo de alimentação; manejo de 

apanha de ovos; classificação e qualidade de ovos; manejo de dejetos e biosseguridade. 

Módulo VI - Produção de matrizes: Introdução; biosseguridade; fisiologia do crescimento de galinhas e 

galos; manejo e instalações para cria e recria; programas de alimentação, manejo para 

homogeneidade; produção de ovos férteis, manejo do macho, manejo da fêmea; manejo de 

ovos. 

Módulo VII - Incubação de ovos: introdução e tipos de equipamentos para incubação; recepção e 

classificação dos ovos férteis; armazenamento e estocagem; processo de incubação; manejo de 

transferência e nascedouro; saque, seleção, vacinação e expedição; 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Conhecer e aplicar as técnicas considerando as exigências animal/ambiental para a criação de aves com 
foco na galinha doméstica (Gallus gallus domesticus).  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
O acadêmico deverá conhecer as etapas da produção de aves com suas respectivas exigências e 
Identificar os pontos críticos da propagação de aves. 
Estar capacitado para conduzir a produção, elaborar projetos, dimensionar e avaliar sistemas de 
produção de aves. 
Identificar pontos críticos de diagnóstico, executar a condução e projetos para: produção de frangos de 
corte; produção de ovos de mesa; produção de ovos férteis; produção de pintos de um dia. 
 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Conforme estabelecido na resolução 59/20 CEPE, serão utilizados recursos remotos via rede mundial de 

computadores e programas computacionais para comunicação entre docente e turma de alunos.  
A comunicação central será efetuada no ambiente virtual Moodle oficial UFPR (https://ava.ufpr.br/), 

disponibilizando seus recursos de registro de acesso e comunicação docente/aluno para a gestão da turma. 
Serão realizados seis aulas sincrônicas utilizando os recursos do Office 365 institucional da UFPR pelo recurso 

Teams com duração de uma hora focada em fórum de módulo para dúvidas e avaliação do nível de 
acompanhamento dos acadêmicos. As demais aulas serão assíncronas e disponibilizadas em capítulos dos módulos 
de aproximadamente uma hora para visualização complementado por texto sintético contendo apresentação do 
conteúdo, links de artigos e textos de literatura básica e complementar e os objetivos e atividades de 
complementação e/ou avaliação. 

Cada capítulo conterá: 1- Arquivo PDF contendo apresentação, objetivos, links de bibliografia básica e 
complementar quando houver disponível; 2 - vídeo aula de aproximadamente uma hora abordando o tema do 
capítulo; 3- material didático indexado bibliograficamente quando houver ou material de produção do docente e 
disponibilizado na forma de documento PDF. No fechamento de cada módulo será disponibilizado atividade de 
exercício em arquivo no formato PDF com texto explicativo como componente de avaliação do módulo. 

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
Como formas de avaliação serão utilizados dois componentes de nota: 
Atividades registráveis (60%): 

1. Registros de participação em Fórum (15%); 
2. Participação em aulas síncronas (10%) 
3. Atividade de entrega de trabalhos (35%). 

  
Prova on line via questionário Google com horário de início e término restrito (20%). 
Trabalho final da disciplina (20%) 
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Informações Econômicas do Agronegócio: https://cepea.esalq.usp.br/br 
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CRONOGRAMA DE DISCIPLINA - PE (Resol. 59/20 CEPE) 

Disc. (Carga 
horária): Piscicultura (60 h) AZ039 

Ciclo 2 Início 27/07/2020 Final 19/08/2020 
Responsável (eis) 

da(as) disciplina(as) Antonio Ostrensky Neto 

 

Data Tema 
Carga horária (h) 

Aula virtual 
síncrona 

Atividades 
Assíncronas Prova 

27/07/2020 

Apresentação da disciplina e 
dos recursos a serem 

utilizados. Conceitos gerais 
sobre piscicultura. Sistemas de 

cultivo de peixes.  

2:00 h  
(10:00-12:00h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

28/07/2020 

Empreendedorismo e mercado 
de trabalho na piscicultura: 
Habilidade e competências 

necessárias. Identificação de 
oportunidades.  

2:00 h  
(10:00-12:00h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

29/07/2020 
Piscicultura e inserção social  
do zootecnista: reflexões e 

oportunidades 

2:00 h  
(10:00-12:00h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

30/07/2020 Biologia de peixes 2:00 h  
(10:00-12:00h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

31/07/2020 
Nutrição de peixes cultivados. 
Estudo de caso: Nutrição do 

tambaqui 

2:00 h  
(10:00-12:00h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

03/08/2020 
Nutrição de peixes cultivados. 
Estudo de caso: Nutrição do 

tambaqui 

2:00 h  
(10:00-12:00h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

04/08/2020 
Implantação de projetos de 

piscicultura. Estudo de caso: a 
piscicultura voltada ao lazer  

2:00 h  
(10:00-12:00h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

05/08/2020 
Implantação de projetos de 

piscicultura. Estudo de caso: a 
piscicultura voltada ao lazer  

2:00 h  
(10:00-12:00h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

06/08/2020 

A piscicultura em pequenas 
propriedades. Estudo de caso: 
A piscicultura no município de 

Araucária 

2:00 h  
(10:00-12:00h) 

2:00 h 
(horário livre) - 
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Data Tema 
Carga horária (h) 

Aula virtual 
síncrona 

Atividades 
Assíncronas Prova 

07/08/2020 

A piscicultura em pequenas 
propriedades. Estudo de caso: 
A piscicultura no município de 

Araucária 

2:00 h  
(10:00-12:00h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

10/08/2020 

Fundamentos da produção de 
peixes em sistema de bioflocos. 

Estiudo de caso: análise de 
viabilidade.  

2:00 h  
(10:00-12:00h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

11/08/2020 

Fundamentos da produção de 
peixes em sistema de bioflocos. 

Estiudo de caso: análise de 
viabilidade.  

2:00 h  
(10:00-12:00h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

12/08/2020 Crédito rural para a piscicultura 2:00 h  
(10:00-12:00h) 

1:00 h 
(horário livre) - 

13/08/2020 
Comercialização de peixes 

cultivados - Estudo de caso: 
feiras de peixes vivos 

2:00 h  
(10:00-12:00h) 

1:00 h 
(horário livre) - 

14/08/2020 
Comercialização de peixes 

cultivados - Estudo de caso: 
feiras de peixes vivos 

2:00 h  
(10:00-12:00h) - - 

15/08/2020 Prova -   04 h 
(08:12:00 h) 

 Carga horária total 30 h 26 h 4 h 
 60 h 

 



  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE __CIENCIAS BIOLOGICAS_________________________________________

Coordenação do Curso de ou Departamento
de____FISIOLOGIA___________________________________

 

 

                           

                                                                                                             

                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina:FISIOLOGIA ANIMAL  Código:BF040

 Natureza: 

 (  X   ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (  X   ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (     ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD:
_______

 CH Total:90

 CH Semanal: 

 

Padrão (PD): 

 

Laboratório
(LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

A disciplina de Fisiologia Animal tem como objetivo apresentar os princípios e conceitos gerais e aplicados sobre os órgãos e sistemas
corporais e suas inter-relações, dando ênfase às comparações entre as diferentes espécies de animais domésticos. Os sistemas a serem

apresentados serão: Sistema Nervoso, Sistema Endócrino, Sistema Cardiovascular, Sistema Respiratório, Sistema Sistema Renal, Sistema
Digestório, Sistema Reprodutivo e glândula mamaria.

                                                                                                              PROGRAMA

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)
1Organização funcional dos seres vivos homeostasia/compartimentalização dos líquidos corporais. Propriedades das membranas biológicas,
potenciais bioelétricos e excitabilidade celular.

2.Organização funcional do Sistema Nervoso, Controles superiores da função motora, postura e marcha. Condutibilidade da fibra nervosa,
transmissão sináptica e junção neuromuscular ; músculo esquelético

3.Fisiologia do Sistema Nervoso Autônomo e Medula da Adrenal

4.Fisiologia do Hipotálamo: controle homeostático e termorregulação

5.Introdução ao Sistema Endócrino; Fisiologia do Hipotálamo-Hipófise Fisiologia do Córtex da Adrenal

6. Fisiologia da Tireóide e Paratireóides; Controle da Calcemia

Ações e Controle da Secreção do  Hormônio do Crescimento

7.Fisiologia do Pâncreas Endócrino

8.Fisiologia Reprodutiva em fêmeas de animais domésticos Ciclos estrais em fêmeas de animais domésticos Fisiologia da Glândula mamaria
e Lactação; Fisiologia Reprodutiva em machos de animais domésticos;Fisiologia da reprodução em aves domésticas

09. Sistema digestório: fatores que controlam a ingestão dos alimentos ;regulação nervosa e endócrina

10.Sistema digestivo: funções motoras ;secretoras e digestão e absorção
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11. Fisiologia digestiva de equídeos e ruminantes II;

12.Fisiologia digestório de  aves domesticas

13. Anatomofisiologia cardíaca. Excitabilidade cardíaca

Ciclo cardíaco; Débito cardíaco e retorno venoso. Circulação sistêmica

14. Mecânica respiratória e ventilação pulmonar

Física dos gases, transporte de O2 e CO2 e ventilação alveolar

Regulação da respiração. Controle do pH sanguíneo pelos pulmões

Fisiologia respiratória em aves

15. Fisiologia renal: organização morfofuncional e filtração glomerular

Mecanismos básicos de reabsorção e secreção nos túbulos renais e formação de urina

Equilíbrio hidro-eletrolítico e equilíbrio ácido-base

OBJETIVOS

Fornecer conceitos e discussões síncronas e assíncronas sobre a fisiologia dos animais domésticos de produção. Correlacionar os
mecanismos responsáveis pela integração sensitivo-motora no organismo animal; estudar as funções fisiológica normais dos elementos
constituintes do sangue; nomear  e interrelacionar as variáveis do sistema cardiovascular de aves e mamíferos; citar os componentes e

explicar os mecanismos fisiológicos do sistema respiratório nas diferentes espécies de animais domésticos; citar as funções do sistema renal
e explicar como se estabelece o equilíbrio hidroeletrolítico; relacionar as principais glândulas endócrinas do organismo animal e interrelacionar
as funções dos seus hormônios; explicar as funções digestivas e absortivas do sistema digestório de aves e mamíferos (mono e poligástricos)
e relacioná-las com os processos bioquímicos de transformação dos alimentos; explicar os mecanismos fisiológicos da reprodução animal e

da lactação

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida utilizando atividades síncronas e assíncronas.

 

a. As atividades síncronas consistirão em aulas expositivo-dialogadas ou apresentação de trabalhos. Os encontros síncronos acontecerão
1 vez na semana, com duração 4hs. As aulas práticas serão ministradas através de estudos dirigidos pelos docentes da disciplina, como
da Interpretação e analise de artigos  e textos práticos e de caráter cientifico com resolução de problemas aplicados a fisiologia animal,
simulações em computador, confecção de relatórios práticos.

 

b. Nas atividades assíncronas, utilizando ambiente virtual de aprendizagem (AVA), os alunos realizarão tarefas incluindo leitura e discussão
de textos preparação de resenhas e resumos, preparação de aulas e outros materiais com caráter didático e informativo (folders,
cartazes, vídeos)

 

 - Sistema de comunicação:

 

a. Nas atividades síncronas será utilizado o aplicativo de reuniões e videoconferência Teams da Microsoft, o Microsoft Teams faz parte do
pacote Office 365 ao qual todos os discentes e docentes da UFPR tem livre acesso (www.office.com). Este aplicativo permite o
agendamento das atividades, realização de apresentações, dialogo entre os integrantes da disciplinas (discentes e docentes),
realização de votações simples  e gravação de áudio e vídeo de todas as reuniões realizadas. Este aplicativo pode ser acessado
utilizando computadores, tablets ou SMARTPHONE.

 

b. Nas atividades assíncronas será utilizado o AVA Moodle (www.ava.ufpr.br) Este ambiente será utilizado como: - repositório de material
(cronograma, avisos, arquivos dos slides utilizados nas aulas, vídeo-aulas elaboradas pelos docentes, link para as gravações de todos
os encontros virtuais realizados na plataforma Teams, material para leitura, vídeos de apoio disponíveis no Youtube); - discussões
assíncronas em pequenos grupos

 

c. Comunicações diversas: e-mail, grupo de whatsapp, fórum de discussão disponível no Moodle.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

FORMAS DE AVALIAÇÃO

1. Instrumentos de avaliação
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Avaliação processual: - Atividades diversas (trabalhos, textos a serem interpretados, questionários) disponibilizadas no Moodle, google meet;
zoom;google classroom, canvas)

 Apresentação de aula utilizando o aplicativo Teams.

A avaliação processual durante as atividades assíncronas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)  E-BOOKS

1- DUKES Fisiologia dos animais domésticos. 13a ed., Guanabara Koogan, 2017

2- CUNNINGHAM, J.G. (5 ed.) Tratado de fisiologia veterinária., Elselvier , 2014

3 - MACARI,M. Fisiologia aviaria aplicada a frangos de corte. 2 ed FUNEP-UNESP.2008,

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR Manual Pratico De Fisiologia Dos Animais Domésticos

Revistas, apostilas e Periódicos on line da área de medicina veterinária e zootecnia a serem disponibilizados pelos professores para os
alunos

                                *OBS: ao assinalar a opção CH em EAD, indicar a carga horária que será à
distância.

Documento assinado eletronicamente por ANA VITORIA FISCHER DA SILVA,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 11/07/2020, às 09:40, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE PRODOCIMO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 11/07/2020, às 10:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO JACSON MARTYNHAK, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA - BL, em 11/07/2020, às 10:35, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2803445 e
o código CRC CD5D0928.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 
 

 
CRONOGRAMA DE DISCIPLINA - PE (Resol. 59/20 CEPE) 

Disc. Fisiologia animal  Carga horária: 90hs CODIGO BF040 

2 Ciclo  Início 29/07/2020               Final 11/09/2020 

Responsáveis pela  disciplina Profas Dras Ana Vitoria 45hs & Viviane Prodocimo 45hs 

 

Data(aula) Aula/Tema/Módulo Recurso Didático/Objetivo Carga 
Horária 

29/07/20 
(01) 

Introdução á disciplina 
explicar métodos e aulas a 
serem apresentadas 
estudo da fisiologia 
compartimentalização  
Propriedades e transporte 
através das membranas 
biológicas;  

Aula virtual síncrona pelo recurso Teams 
Objetivo de apresentar disciplina, os recursos digitais, forma de 
contabilidade de presença e procedimentos de avaliação.  

2 h 
 

 Exercício de fixação Proposto  Atividade assincrônica,  e  ler  texto explicativo   4h 

 Exercício de fixação 
Proposto 

Arquivo digital de texto disponível com atividade 1 de fixação de 
conteúdo. Material digital disponíveis no AVA-UFPR com fórum  
de Dúvidas. Compõe nota e presença. 

2 h 

Total   8h 

31/07/20 
(02) 

Sistema nervoso 
central/Sistema nervoso 
autônomo. 

Aula virtual síncrona pelo recurso Teams .Atividade assincrônica, 
texto sobre sistema nervoso, explicativo Objetivos conhecer  do 
sistema nervoso  . 
Objetivo de apresentar disciplina, os recursos digitais, forma de 
contabilidade de presença e procedimentos de avaliação.  

2h 

 Exercício de fixação Buscar informações em artigos, textos  complementares aos 
efeitos da intoxicação por organoclorados e organosflorados 

4 

 Exercício de fixação Arquivo digital de texto disponível com atividade 1 de fixação de 
conteúdo. Material digital disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

2 

Total   8h 

5/08/20 (03) Relação hipotamo hipófise 
Sistema endócrino Glândulas 

Aula virtual síncrona pelo recurso Teams 
Objetivo de apresentar disciplina, os recursos digitais, forma de 
contabilidade de presença e procedimentos de avaliação.  

2 h 
 

 Exercício de fixação Atividade assincrônica, vídeoaula e texto explicativo da atividade. 
Objetivo identificar a cadeia global de produção de aves e fontes 
de informação. 

4h 

  Arquivo digital de texto disponível com atividade 1 de fixação de 
conteúdo. Material digital disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

2hs 

Total   8h 

07/08/20 
(04) 

Sistema endócrino Glândulas Aula virtual síncrona pelo recurso Teams 
Objetivo de apresentar disciplina, os recursos digitais, forma de 
contabilidade de presença e procedimentos de avaliação.  

.. 

  Atividade assincrônica,  vídeoaula e texto explicativo da atividade. 
Objetivo identificar a cadeia global de produção de aves e fontes 
de informação. 

 

  Arquivo digital de texto disponível com atividade 1 de fixação de 
conteúdo. Material digital disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

 

Total   8h 



 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
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12/08/20 
(05) 

Sistemas cardiovascular,  Aula virtual síncrona pelo recurso Teams 
Objetivo de apresentar disciplina, os recursos digitais, forma de 
contabilidade de presença e procedimentos de avaliação.  

.. 

  Atividade assincrônica, vídeoaula e texto explicativo da atividade. 
Objetivo identificar a cadeia global de produção de aves e fontes 
de informação. 

 

  Arquivo digital de texto disponível com atividade 1 de fixação de 
conteúdo. Material digital disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

 

Total   8h 

14/08/20 
(06) 

 Sistema respiratório Aula virtual síncrona pelo recurso Teams 
Objetivo de apresentar disciplina, os recursos digitais, forma de 
contabilidade de presença e procedimentos de avaliação.  

2 

  Atividade assincrônica, vídeoaula e texto explicativo da atividade. 
Objetivo identificar a cadeia global de produção de aves e fontes 
de informação. 

4 

  Arquivo digital de texto disponível com atividade 1 de fixação de 
conteúdo. Material digital disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

2 

Total   8h 

19/08/20 
(07) 

Sistema renal equilíbrio 
hidroeletrolítico 

Aula virtual síncrona pelo recurso Teams 
Objetivo de apresentar disciplina, os recursos digitais, forma de 
contabilidade de presença e procedimentos de avaliação.  

2 

  Atividade assincrônica, vídeoaula e texto explicativo da atividade. 
Objetivo identificar a cadeia global de produção de aves e fontes 
de informação. 

4 

  Arquivo digital de texto disponível com atividade 1 de fixação de 
conteúdo. Material digital disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

2 

Total   8h 

21/08/20 
(08) 

Sistema digestório: motilidade 
e secreções  

Aula virtual síncrona pelo recurso Teams,  funções do sistema 
digestório; particularidades dos animais domésticos, fatores que 
contorlam a ingestão de aliamnetos 
Objetivo de apresentar disciplina, os recursos digitais, forma de 
contabilidade de presença e procedimentos de avaliação.  

2 

  Atividade assincrônica, buscar informações sobre: volumes e 
capacidades de ingestão . Objetivo  consumo de agua e alimentos, 
quanto cada animal é capaz de ingerir de Matéria seca por dia. 
Compõe nota e presença. 

4 

  Arquivo digital de texto disponível com atividade 1 de fixação de 
conteúdo. Material digital disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas.  

2 

Total   8h 

26/08/20 
(09) 

Secreções digestão absorção 
 

Aula virtual síncrona pelo recurso Teams 
Objetivo de apresentar disciplina, os recursos digitais, forma de 
contabilidade de presença e procedimentos de avaliação.  

2 

  Atividade assincrônica. Buscar informações sobre quais alimentos 
ou fatores antinutricionais que  podem interferir  na secreção 
digestivas . Compõe nota e presença. 

4 

  Arquivo digital de texto disponível com atividade 1 de fixação de 
conteúdo. Material digital disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

2 
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Total   8h 

28/08/20 
(10) 

 Digestório de ruminantes Aula virtual síncrona pelo recurso Teams 
Objetivo de apresentar disciplina, os recursos digitais, forma de 
contabilidade de presença e procedimentos de avaliação.  

2 

  atividade assíncrona. O que é empanzinamento?   4 

  Arquivo digital de texto disponível com atividade 1 de fixação de 
conteúdo. Material digital disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

2 

   8 

02/09/20 Digestório/respiratório de  
aves 

Aula virtual síncrona pelo recurso Teams 
Objetivo de apresentar disciplina, os recursos digitais, forma de 
contabilidade de presença e procedimentos de avaliação. 

2 

  Atividade assincrônica,   alimentos para aves,  como preparar de 
acordo com a idade destes animais.  Quais cuidadados devemos 
ter  com  s intalaçoes e aviários para manutenção de bom 
funcionamento do sistema respiratório das aves 

4 

  Arquivo digital de texto disponível com atividade 1 de fixação de 
conteúdo. Material digital disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

2 

   8 

04/09/20 Fisiologia da reprodução, ciclo 
estral, através de trabalho 
escrito e pesquisa 

Aula virtual síncrona pelo recurso Teams 
Objetivo de apresentar disciplina, os recursos digitais, forma de 
contabilidade de presença e procedimentos de avaliação.  

2 

  Atividade assincrônica. Descrever e analisar ciclo estrais das 
diferentes femeas de animais domésticos mamiferos Compõe 
nota e presença. 

4 

  Arquivo digital de texto disponível com atividade 1 de fixação de 
conteúdo. Material digital compendio de reprocução animal 

2 

   8 

09/09 Fisiologia reprodutiva dos 
machos e Gl mamaria 
(avaliação 

Aula virtual síncrona pelo recurso Teams 
Objetivo de apresentar disciplina, os recursos digitais, forma de 
contabilidade de presença e procedimentos de avaliação.  

2 

  Atividade assincrônica  O que é colostro?  Cuidados na ordenha, 
problemas que podem advir de lesões nos tetos e glândulas. 
Deficiências nutricionais podem interferir na produção de leite?  

4 

  Arquivo digital de texto disponível com atividade 1 de fixação de 
conteúdo. Material digital disponíveis no AVA-UFPR com fórum de 
Dúvidas. Compõe nota e presença. 

2 

11/09 Prova final (sugestão a ser 
definido com alunos) 

 2 

Total Geral 90h 

Referências  e material de consulta a ser disponibilizados 
Apostilas de fisiologia;  Manual prático de fisiologia dos animais domésticos de Amanda Bialli  
Capítulos de livros, textos, trabalhos de pesquisa, e-books 
SIBI (Sistema de Bibliotecas) de assinatura da Plataforma “MINHA BIBLIOTECA  e  editora Pearson. 
Fisiologia Animal: Hill; Moyes; Schimidt-Nielsen 

Fisiologia dos Animais Domésticos : Cunningham; Dukes 

Fisiologia: Aires; Berne; Costanzo; Rui Curi/Joaquim Procópio; Silverthorn; Vander; Respiratório West 



 

Ficha 2 (variável) 

 

 

Disciplina: Morfologia Vegetal para Zootecnia Código: BB052 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: Morfologia 

Vegetal  
Co-requisito:  

Modalidade: ( X) Ensino Remoto Emergencial   (   ) Presencial     (  ) 

Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

 

CH Total: 45 

CH semanal: 05 

Padrão (PD): 

45 

Laboratório 

(LB):  

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 

Morfologia, citologia, e histologia de órgãos vegetativos e reprodutivos de plantas vasculares. 
 

 
JUSTIFICATIVA PARA A OFERTA A DISTÂNCIA 

 

A oferta desta disciplina na modalidade de Ensino Remoto Emergencial se baseia na resolução 59/2020 – CEPE. Trata-
se de uma alternativa temporária para o momento atual de pandemia da Covid-19, que requer isolamento social. Visa 
proporcionar à comunidade acadêmica a possibilidade de manutenção do vínculo com as atividades de ensino para a 
graduação. A oferta desta disciplina no formato do ensino remoto emergencial também irá contribuir para a redução da 
quantidade de alunos circulando nos campi da UFPR após o retorno das atividades presenciais. 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
1- Citologia: Estrutura geral da célula vegetal (parede, vacúolos e plastídios). Estrutura da parede e suas 

modificações (cutinização, suberificação, mineralização, lignificação); palatabilidade (inclusões minerais com 
efeito na alimentação) e digestibilidade das paredes vegetais. Reservas vegetais (amido, óleos, proteínas, 
açúcares, água e cristais) e localização das reservas nos órgãos vegetais. Importância das reservas vegetais e 
inclusões minerais (sílica e cristais) na alimentação animal. (Semana 1) 

2- Organização básica do corpo vegetal: do embrião à planta adulta. Meristemas primários e secundários. Tecidos 
de revestimento, fundamentais e vasculares.  (Semanas 2 e 3) 

3- Morfologia e anatomia de raízes. Estrutura das raízes de monocotiledôneas e eudicotiledôneas. (Semana 4) 
4- Morfologia e anatomia de caules. Estrutura dos caules de monocotiledôneas e eudicotiledôneas. (Semana 5) 

5- Morfologia e anatomia de folhas. Folhas de eudicotiledôneas e monocotiledôneas. Forma geral, venação e 
consistência. Anatomia de folhas de eudicotiledôneas e monocotiledôneas forrageiras. (Semana 6) 

6- Organização da flor e reprodução (polinização, fecundação, formação do zigoto). (Semana 7) 

7- Estrutura básica de frutos e sementes e suas reservas alimentares. Frutos e sementes utilizados na 
alimentação animal. (Semana 8) 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Botânica. 
 



 
OBJETIVO GERAL 

 
O aluno deverá ser capaz de distinguir os órgãos vegetativos e reprodutivos das plantas vasculares em geral; identificar 
as células e tecidos vegetais e sua função; reconhecer a estrutura anatômica dos diferentes órgãos das plantas. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Reconhecer monocotiledôneas e eudicotiledôneas pelo aspecto morfológico. Compreender a célula vegetal e as 
organelas que diretamente influenciam na produtividade e alimentação animal. Identificar anatomicamente os órgãos 
vegetativos e reprodutivos. Reconhecer estruturas vegetais envolvidas na alimentação animal. 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
a) A proposta é ofertar uma turma de 30 alunos no ciclo 2 com início no dia 29/07/2020. 

 
b) Atividades semanais 

A cada semana (num total de 8 semanas) serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
1. Às quartas feiras, será enviado para o e-mail da turma: link com vídeo aula (slides narrados), material de apoio, 
exercício e atividade avaliativa. 
2. Discussões e tira dúvidas via whatsapp da turma. Essa prática será realizada conforme demanda dos alunos. Através 
deste recurso, será possível ainda, agendar atendimentos individuais ou em pequenos grupos através de chamadas de 
vídeo.  
3. A última semana (9ª semana) será para realização do exame final. 
 
c) Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: 

A UFPR está com programa de inclusão digital para estudantes carentes da universidade. Está oferecendo empréstimo 
de equipamento e plano de internet durante o período da pandemia de Covid-19. 
 
d) Identificação do controle de frequência das atividades: 

A frequência do aluno será computada através da entrega das atividades avaliativas (assíncronas) semanais. 
 

 
CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO 

 

Data Atividade Recursos didáticos Tarefas e Atividades 
Avaliativas 

Carga 
horária total 

29/07 
 
 

Aula 1: Assíncrona 
 
- Apresentação da 
disciplina. 
 
- Célula Vegetal.  

As vídeo-aulas (com os 
slides narrados) serão 
disponibilizadas às quartas-
feiras, através de link 
enviado para o e-mail da 
turma.  
(2 horas) 

-Análise de imagens para 
identificação dos componentes 
da célula vegetal.  
 
-Atividade avaliativa 1.  
(4 horas) 

6h  

05/08 
 
 

Aula 2: Assíncrona 
 
- Desenvolvimento 
inicial do corpo da 
planta e meristemas 
apicais. 
 
- Sistema dérmico: 
Epiderme e suas 
formações. 

As vídeo-aulas (com os 
slides narrados) serão 
disponibilizadas às quartas-
feiras, através de link 
enviado para o e-mail da 
turma.  
(2 horas) 

-Análise de imagens para 
identificação dos tipos 
celulares da epiderme. 
Reconhecimento dos 
meristemas apicais e tecidos 
meristemáticos. 
 
-Atividade avaliativa 2.  
(4 horas) 

6h 

12/08 
 

Aula 3: Assíncrona 
 
- Sistema fundamental.   
 
- Sistema vascular. 

As vídeo-aulas (com os 
slides narrados) serão 
disponibilizadas às quartas-
feiras, através de link 
enviado para o e-mail da 
turma.  
(2 horas) 

-Análise de imagens para 
identificação dos tipos 
celulares componentes dos 
sistemas fundamental e 
vascular.  
 
-Atividade avaliativa 3 
(4 horas) 

6h 

19/08 
 
 

Aula 4: Assíncrona 
 
- Morfologia da raiz. 

As vídeo-aulas (com os 
slides narrados) serão 
disponibilizadas às quartas-
feiras, através de link 
enviado para o e-mail da 
turma.  

-Análise de imagens para 
reconhecimento dos tipos 
morfológicos de raízes.  
 
- Identificação dos tecidos 
presentes nas raízes.  

6h 



(2 horas)  
-Atividade avaliativa 4 
(4 horas) 

26/08 
 
 

Aula 5: Assíncrona 
 
- Morfologia do caule. 
          

As vídeo-aulas (com os 
slides narrados) serão 
disponibilizadas às quartas-
feiras, através de link 
enviado para o e-mail da 
turma.  
(2 horas) 

-Análise de imagens para 
reconhecimento dos tipos 
morfológicos de caules.  
 
- Identificação dos tecidos 
presentes nos caules.  
 
-Atividade avaliativa 5 
(4 horas) 

6h 

02/09 
 
 

Aula 6: Assíncrona 
 
-Morfologia da folha. 

 

As vídeo-aulas (com os 
slides narrados) serão 
disponibilizadas às quartas-
feiras, através de link 
enviado para o e-mail da 
turma.  
(2 horas) 

-Análise de imagens para 
reconhecimento dos tipos 
morfológicos de folhas.  
 
- Identificação dos tecidos 
presentes nas folhas.  
 
-Atividade avaliativa 6 
(3 horas) 

5h 

09/09 
 
 

Aula 7: Assíncrona 
 
- Morfologia da flor. 

As vídeo-aulas (com os 
slides narrados) serão 
disponibilizadas às quartas-
feiras, através de link 
enviado para o e-mail da 
turma.  
(2 horas) 

- Identificação das partes 
florais.  
 
- Ciclo de vida das 
Angiospermas. 
 
-Atividade avaliativa 7 
(3 horas) 

5h 

16/09 
 
 

Aula 8: Assíncrona 
 
- Morfologia dos frutos 
e sementes. 

As vídeo-aulas (com os 
slides narrados) serão 
disponibilizadas às quartas-
feiras, através de link 
enviado para o e-mail da 
turma.  
(2 horas) 

- identificação dos principais 
tipos morfológicos de frutos e 
sementes. 
 
- Atividade avaliativa 8 
(3 horas). 

5h 

23/09 
 
 

Aula 9: Exame Final Prova que será enviada para 
o e-mail do aluno. 

Prova individual com consulta.  

 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

A cada semana de aula, haverá uma atividade avaliativa a ser executada pelo aluno.  
O valor e os critérios de avaliação de cada atividade serão informados previamente aos alunos.  
A nota final será composta pelo somatório destas atividades. 
O aluno que não alcançar a média 70 poderá fazer o Exame Final. 

BIBLIOGRAFIA  

APPEZZATO DA GLÓRIA, B & CARMELLO-GUERREIRO, S.M. Anatomia Vegetal. Editora UFV, Viçosa. 2003. 
RAVEN, P.; EVERT, R.F. & EICHORN, S.E. Biologia vegetal. Guanabara-Koogan. Rio de Janeiro. 2014. 
BONA, C.; BOEGER, M.R. & SANTOS, G. DE O.2004. Guia ilustrado de Anatomia Vegetal. Editora Holos, Ribeirão 
Preto. 
VIDAL, W. N & VIDAL, M.R.R. Botânica: Organografia. 4ed. Editora da Universidade Federal de Viçosa. 124p. 2000. 

 

 
 
Professora da Disciplina: Sandra Maria Alvarenga Gomes  

 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Gedir Oliveira dos Santos 

 
Assinatura: __________________________________________ 

 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 



Ficha 2 (variável)

Disciplina: Bioestatística Código: CE001

Natureza: 
(x) Obrigatória 
(  ) Optativa

(  ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

(X) Duração de 8 semanas - Ciclo 2

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: (  ) Presencial     (x) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD*

CH Total: 60

CH semanal: 7,5
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática) 

Estatística. Fases de um Trabalho Estatístico. Descrição e Apresentação de Dados. Elementos de Probabilidade. 
Definição e Caracterização de Variáveis Aleatórias. Teoria da Estimação. Testes de Hipóteses. Noções de 
Amostragem.

Justificativa para a oferta a distância

A oferta de disciplina de acordo com a resolução 59/2020 – CEPE, na modalidade de Ensino Remoto Emergencial é 
uma solução temporária para o momento atual de pandemia da Covid-19, que requer isolamento social, e 
proporciona à comunidade acadêmica a possibilidade de manter as atividades de ensino para a graduação. A 
disciplina de Bioestatística é viável para este formato, com a adaptação dos materiais didáticos. 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) *

Todas as unidades serão ofertadas à distância:

1. Estatística: Conceito, Objetivo. Exemplos. População, amostra.
2. Descrição e apresentação de dados: Variável, Tipos de variáveis, Dados brutos. 
3.  Tabelas  e  Distribuições  de  Freqüências: Construção,  freqüência  absoluta,  relativa  e  acumulada.  Classes.
Pontos médios. Limites de classes. Amplitude de classe.
4. Representação Gráfica: Diagrama de pontos, gráficos em barras e em setores, histograma, ogiva, diagrama de
dispersão.
5. Medidas de tendência central: Média aritmética simples e ponderada, mediana, moda, quartis, decis, centis.
Propriedades de simetria e assimetria.
6. Medidas de Dispersão: Amplitude total, desvio médio, variância, desvio padrão, desvio quartílico, coeficiente de
variação.
7. Probabilidade: Conceito. Definições: clássica, frequentista e axiomática. Teoremas. Probabilidade condicional.
Eventos independentes.
8. Caracterização Estatística de Variáveis: Variáveis aleatórias e suas distribuições de probabilidade.
9. Distribuições de Probabilidade: Binomial, Normal, t e X2. Uso de Tabelas Estatísticas.
10. Estimação: População e amostra. Processos de amostragem. Distribuições Amostrais: da média e da proporção.
Estimação por  ponto e por  intervalo.  Intervalo de  confiança  para a média  e a proporção.  Dimensionamento  de
amostras.
11. Testes de Hipóteses: Tipos de erro,  nível de significância e poder do teste.  Probabilidade de significância.
Testes para a média e para a proporção.
12.  Correlação e regressão: Introdução. Correlação linear. Coeficiente de correlação linear. Testes de hipóteses
acerca do coeficiente de correlação linear. Regressão linear.

OBJETIVO GERAL

Habilitar o aluno a utilizar/interpretar alguns métodos/resultados estatísticos de nível básico.

OBJETIVO ESPECÍFICO

O aluno deve demonstrar que compreende os métodos básicos de Estatística (Descritiva e Inferencial) e que sabe 
das suas potencialidades e principalmente das limitações. Ele deve demonstrar domínio no uso dos métodos básicos 
de Estatística vistos no curso.

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Setor de Ciências Exatas
Departamento de Estatística



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A proposta é ofertar uma turmas (com 25 alunos) no ciclo 2 com início no dia 27/07/20. 

A cada semana (num total de 8 semanas) serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
1. Sessão remota assíncrona com os conteúdos da disciplina em formato vídeo aula ou leituras.
2. Enquete pós-vídeo-aula (opcional dependendo da semana).
3. Estudo individual no tempo do aluno para pesquisas bibliográficas, leitura individual de textos e acesso a 

vídeos, sempre que possível enfocando situações práticas em correspondência com a natureza do curso.
4. Sessão remota síncrona para tirar dúvidas e tomar orientação com o tutor.

Detalhes sobres os procedimentos didáticos em período de Ensino Remoto Emergencial:

a) sistema de comunicação.
O AVA - UFPR virtual será utilizado para disponibilizar:

1. Página com todo o conteúdo do curso em https://ufprvirtual.ufpr.br/course/view.php?id=9654.
2. Endereço de email exclusivo para troca de mensagens entre alunos e tutores.
3. Conteúdo programático da disciplina e cronograma de atividades.
4. Formato/Requisitos e datas das avaliações.
5. Vídeos-aulas (interativos ou não).
6. Slides (pdf) usados nas vídeos-aulas e textos complementares.
7. Links para outros sítios eletrônicos contendo materiais relacionados aos temas da aula.
8. Enquetes de opinião, engajamento ou controle de qualidade do curso.
9. Avaliações online programadas.
10. Sala de chat/fórum para que os alunos possam antecipar dúvidas com os tutores.
11. Repositório de materiais de pesquisa dos alunos e dos tutores.
12. Agendamento e link para sala de conferência online para plantões de dúvida e orientação:

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/prof-walmes-estatistic  a  .
11. Link para sala alternativa de conferência online caso haja alguma impossibilidade com a listada acima: 

preferencialmente MS 365 Teams.

b) modelo de tutoria a distância.
A tutoria será realizada por professores do Departamento de Estatística da UFPR, em formato 100% EaD. Os alunos 
farão, no tempo deles sem a interferência dos tutores, leitura de materiais, assistirão os vídeos recomendados e 
algumas atividades avaliativas rápidas para diagnóstico das dificuldades encontradas e saberes adquiridos por 
esforço próprio. Os encontros remotos síncronos serão então usados para discutir as possíveis dificuldades e reforçar
os conteúdos.   

Carga horária semanal dos tutores para:
1. Atendimentos remotos síncronos: 2 horas.
2. Preparo de conteúdo assíncrono e avaliações: 5,5 horas. 

Carga horária semanal do aluno para:
1. Consumir o material didático: 1,5 horas.
2. Fazer o estudo individual: 2 horas.
3. Participar do plantão de dúvidas e orientação: 2 horas.
4. Realizar a avaliação: 2 horas.

Na carga horária à distância dos tutores, além de acompanhar as atividades discentes; dar retorno às solicitações dos
alunos no prazo de 24 hrs; mediar atividades discentes; avaliar os estudantes e a disciplina. Os tutores, que ainda
não o fizeram, participarão de atividades de capacitação e atualização promovidas pela UFPR.

c) material didático específico.
1. Sitio eletrônico da disciplina que era ofertada no modo 100% presencial também será usado como material

de apoio: http  ://cursos.leg.ufpr.br/estbas/  .  
2. Além disso, vários materiais online são listados como referência bibliográfica básica e complementar.
3. Vídeos que demonstram conceitos e idéias estatísticas, serão utilizados como materiais expositivos.

d) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: 
A  UFPR  está  com  programa  de  inclusão  digital  para  estudantes  carentes  da  universidade.  Está  oferecendo
equipamento emprestado e plano de internet durante o período da pandemia de Covid-19.

Caso as atividades presenciais da UFPR sejam retomadas e os laboratórios e prédios sejam reabertos para acesso
aos alunos, o laboratório de estatística que fica no centro politécnico e o laboratório de informática do setor de saúde
poderão ser usados para acesso aos alunos do curso à distância.  
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes.
Será disponibilizado no primeiro dia do curso um vídeo para explicação dos procedimentos adotados para condução
da disciplina. A primeira aula será usada para ambientação dos alunos aos recursos tecnológicos utilizados no curso.

http://cursos.leg.ufpr.br/estbas/
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/prof-walmes-estatistica
https://ufprvirtual.ufpr.br/course/view.php?id=9654


h) cronograma de conteúdo semanal do curso.
Todos os alunos receberão presença nesse primeiro acesso. 

f) identificação do controle de frequência das atividades. 
Para o controle de frequência, a realização das atividades assíncronas (enquetes e avaliações) serão computadas na
frequência do aluno.
 
g) cronograma de atividades semanais.

1. Disponibilização do conteúdo (textos, vídeos, enquetes e exercícios). O material será disponibilizado toda
segunda-feira até às 17hs horas no moodle.

2. Período para consumo de material e resolução dos exercícios. O período de consumo de material vai do
instante da disponibilização dos mesmos até o instante de encerramento da avaliação semanal.

3. Plantão de atendimentos e solução de dúvidas. Os atendimentos servem para orientar os alunos sobre o
curso bem como resolver dúvidas em relação aos exercícios. Os encontros serão síncronos e acontecerão
preferencialmente  todas as quintas-feiras das 10h às 12h. Alterações no horário serão  divulgadas com no
mínimo de 48 horas de antecedência no moodle.

4. Realização da avaliação semanal.  As avaliações semanais acontecerão online todas as sextas-feiras  no
período vespertino (13h às 18h), com duração entre 1 e 2 horas a partir do seu horário de início pelo aluno.
Alterações no horário da prova serão comunicadas com pelo menos 72 horas de antecedência.

Cada semana corresponde a uma unidade didática, sendo que a última semana (9a.) será para realização do exame 
final.

Unidade Conteúdo previsto
1 Ambientação ao sistema de ensino remoto emergencial.

Introdução à estatística: importância, conceitos, elementos e aplicações.
Métodos para a descrição de dados: análise exploratória e medidas resumo.

2 Probabilidades: conjuntos, operações, eventos e probabilidade; regra da adição, eventos 
independentes, probabilidade condicional, teorema de Bayes.

3 Variáveis aleatórias: variáveis aleatórias discretas e contínuas; suporte, funções de probabilidade, de 
densidade de probabilidade e de distribuição; esperança matemática e variância; variáveis aleatórias 
bidimensionais.

4 Modelos de distribuição de probabilidades discretos e contínuos: fundamentação, aplicação e uso de 
cada um. Uniforme discreta, Binomial, Poisson, Geométrica*, Hipergeométrica*, Binomial Negativa*. 
Uniforme contínua, Exponencial, Normal, Gama*, Weibull*, Lognormal*, Beta*.

5 Métodos de amostragem e distribuição amostral: tipos de amostragem; definição de distribuição 
amostral e usos; distribuição amostral da média, distribuição amostral da proporção; teorema do limite
central; distribuição t.

6 Estimação pontual e intervalar: métodos de estimação; propriedade dos estimadores; conceito de 
intervalo de confiança; intervalo de confiança para a média e proporção.

7 Testes de hipótese e tamanho de amostra: hipótese e tipos de erro de decisão; componentes de um 
teste de hipótese; testes de hipótese para a média e para a proporção, correlação e tabelas de 
contingência; tamanho de amostra para média e proporção.

8 Regressão linear simples
* São conteúdos que não serão cobrados nas avaliações. Todavia, eles serão disponibilizados para os alunos como 
conteúdo opcional.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Os alunos serão avaliados em três dimensões: 
1. Frequência pela participação nas enquetes semanais (Peso: 20%) (0 a 100)
2. Frequência pela participação nas avaliações semanais (Peso: 20%) (0 a 100)
3. Desempenho médio na realização das 8 (oito) avaliações semanais (Peso: 60%) (0 a 100) (as duas  menores 
notas dentre as 8 avaliações serão desconsideradas para o cálculo da média).

Serão apresentados aos alunos na página da disciplina:
* calendário das avaliações, com as datas, horários e objetivos que serão cobrados em cada uma delas;
* tipo de avaliação que será realizada;
* sistema de aprovação (médias das avaliações, frequência das enquetes e avaliações, etc.)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. CE003 - Estatística II (Notas de Aula) - Departamento de Estatística/UFPR: 
https://sites.google.com/site/estcompufpr/apostila

2. CE001 - Bioestatística (Notas de Aula) - Silvia Shimakura (DEST/UFPR): LEG-UFPR http://www.leg.ufpr.br/
~silvia/CE001/node1.html

3. Probabilidade e Estatística - UFGRS: https://www.ufrgs.br/probabilidade-estatistica/livro

https://www.ufrgs.br/probabilidade-estatistica/livro
http://www.leg.ufpr.br/~silvia/CE001/node1.html
http://www.leg.ufpr.br/~silvia/CE001/node1.html
https://sites.google.com/site/estcompufpr/apostila


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Notas de Aula de Estatística Aplicada à Engenharia - Monica Aparecida Tomé Pereira e Paulo José Pereira: 
http://www.pemd.univasf.edu.br/arquivos/estatistica.pdf

2. Cálculo das Probabilidades e Estatística - Departamento de Estatística (UFPB): 
http://www.de.ufpb.br/~ulisses/disciplinas/livro-cpe-i.pdf

3. Estatística  e  Bioestatística - Departamento de Ciências Agrárias/UNESP: https://www.fcav.unesp.br/Home/
departamentos/cienciasexatas/alanrodrigopanosso/apostila_bioestatistica_2019.pdf

4. Curso de Estatística Aplicada - Henrique Dantas Neder: 
http://www.ecn26.ie.ufu.br/TEXTOS_ESTATISTICA/NOTAS%20DE%20AULA%20DE
%20ESTATISTICA.pdf

5. Estatística (notas de aula) - Inácio Andruski Guimarães: http://unesav.com.br/ckfinder/userfiles/files/Apostila
%20de%20Estatistica.pdf

6. Apostila de Estatística - Luis Felipe Dias Lopes: http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/LIVROS/LIVROS/Luis
%20Felipe%20Dias%20Lopes.pdf

7. Apostila para os cursos de Estatística - Cristian Villegas: 
https://www.esalq.usp.br/departamentos/lce/arquivos/aulas/2014/LCE0204/Estatistica_LCE.pdf

Professores da Disciplina: WALMES MARQUES ZEVIANI e FERNANDA BUHRER RIZZATO

Assinaturas: __________________________________________

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   PAULO JUSTINIANO RIBEIRO JUNIOR

Assinatura: __________________________________________

https://www.esalq.usp.br/departamentos/lce/arquivos/aulas/2014/LCE0204/Estatistica_LCE.pdf
http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/LIVROS/LIVROS/Luis%20Felipe%20Dias%20Lopes.pdf
http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/LIVROS/LIVROS/Luis%20Felipe%20Dias%20Lopes.pdf
http://unesav.com.br/ckfinder/userfiles/files/Apostila%20de%20Estatistica.pdf
http://unesav.com.br/ckfinder/userfiles/files/Apostila%20de%20Estatistica.pdf
http://www.ecn26.ie.ufu.br/TEXTOS_ESTATISTICA/NOTAS%20DE%20AULA%20DE%20ESTATISTICA.pdf
http://www.ecn26.ie.ufu.br/TEXTOS_ESTATISTICA/NOTAS%20DE%20AULA%20DE%20ESTATISTICA.pdf
https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/cienciasexatas/alanrodrigopanosso/apostila_bioestatistica_2019.pdf
https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/cienciasexatas/alanrodrigopanosso/apostila_bioestatistica_2019.pdf
http://www.de.ufpb.br/~ulisses/disciplinas/livro-cpe-i.pdf
http://www.pemd.univasf.edu.br/arquivos/estatistica.pdf


Ficha 2 (variável)

Disciplina: Bioestatística Código: CE001

Natureza: 
(x) Obrigatória 
(  ) Optativa

(  ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

(X) Duração de 8 semanas - Ciclo 2

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: (  ) Presencial     (x) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD*

CH Total: 60

CH semanal: 7,5
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática) 

Estatística. Fases de um Trabalho Estatístico. Descrição e Apresentação de Dados. Elementos de Probabilidade. 
Definição e Caracterização de Variáveis Aleatórias. Teoria da Estimação. Testes de Hipóteses. Noções de 
Amostragem.

Justificativa para a oferta a distância

A oferta de disciplina de acordo com a resolução 59/2020 – CEPE, na modalidade de Ensino Remoto Emergencial é 
uma solução temporária para o momento atual de pandemia da Covid-19, que requer isolamento social, e 
proporciona à comunidade acadêmica a possibilidade de manter as atividades de ensino para a graduação. A 
disciplina de Bioestatística é viável para este formato, com a adaptação dos materiais didáticos. 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) *

Todas as unidades serão ofertadas à distância:

1. Estatística: Conceito, Objetivo. Exemplos. População, amostra.
2. Descrição e apresentação de dados: Variável, Tipos de variáveis, Dados brutos. 
3.  Tabelas  e  Distribuições  de  Freqüências: Construção,  freqüência  absoluta,  relativa  e  acumulada.  Classes.
Pontos médios. Limites de classes. Amplitude de classe.
4. Representação Gráfica: Diagrama de pontos, gráficos em barras e em setores, histograma, ogiva, diagrama de
dispersão.
5. Medidas de tendência central: Média aritmética simples e ponderada, mediana, moda, quartis, decis, centis.
Propriedades de simetria e assimetria.
6. Medidas de Dispersão: Amplitude total, desvio médio, variância, desvio padrão, desvio quartílico, coeficiente de
variação.
7. Probabilidade: Conceito. Definições: clássica, frequentista e axiomática. Teoremas. Probabilidade condicional.
Eventos independentes.
8. Caracterização Estatística de Variáveis: Variáveis aleatórias e suas distribuições de probabilidade.
9. Distribuições de Probabilidade: Binomial, Normal, t e X2. Uso de Tabelas Estatísticas.
10. Estimação: População e amostra. Processos de amostragem. Distribuições Amostrais: da média e da proporção.
Estimação por  ponto  e por  intervalo.  Intervalo de confiança para a média e a proporção.  Dimensionamento de
amostras.
11. Testes de Hipóteses: Tipos de erro, nível  de significância e poder do teste. Probabilidade de significância.
Testes para a média e para a proporção.
12.  Correlação e regressão: Introdução. Correlação linear. Coeficiente de correlação linear. Testes de hipóteses
acerca do coeficiente de correlação linear. Regressão linear.

OBJETIVO GERAL

Habilitar o aluno a utilizar/interpretar alguns métodos/resultados estatísticos de nível básico.

OBJETIVO ESPECÍFICO

O aluno deve demonstrar que compreende os métodos básicos de Estatística (Descritiva e Inferencial) e que sabe 
das suas potencialidades e principalmente das limitações. Ele deve demonstrar domínio no uso dos métodos básicos 
de Estatística vistos no curso.

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Setor de Ciências Exatas
Departamento de Estatística



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A proposta é ofertar uma turmas (com 25 alunos) no ciclo 2 com início no dia 27/07/20. 

A cada semana (num total de 8 semanas) serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
1. Sessão remota assíncrona com os conteúdos da disciplina em formato vídeo aula ou leituras.
2. Enquete pós-vídeo-aula (opcional dependendo da semana).
3. Estudo individual no tempo do aluno para pesquisas bibliográficas, leitura individual de textos e acesso a 

vídeos, sempre que possível enfocando situações práticas em correspondência com a natureza do curso.
4. Sessão remota síncrona para tirar dúvidas e tomar orientação com o tutor.

Detalhes sobres os procedimentos didáticos em período de Ensino Remoto Emergencial:

a) sistema de comunicação.
O AVA - UFPR virtual será utilizado para disponibilizar:

1. Página com todo o conteúdo do curso em https://ufprvirtual.ufpr.br/course/view.php?id=9654.
2. Endereço de email exclusivo para troca de mensagens entre alunos e tutores.
3. Conteúdo programático da disciplina e cronograma de atividades.
4. Formato/Requisitos e datas das avaliações.
5. Vídeos-aulas (interativos ou não).
6. Slides (pdf) usados nas vídeos-aulas e textos complementares.
7. Links para outros sítios eletrônicos contendo materiais relacionados aos temas da aula.
8. Enquetes de opinião, engajamento ou controle de qualidade do curso.
9. Avaliações online programadas.
10. Sala de chat/fórum para que os alunos possam antecipar dúvidas com os tutores.
11. Repositório de materiais de pesquisa dos alunos e dos tutores.
12. Agendamento e link para sala de conferência online para plantões de dúvida e orientação:

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ce00  9  -introducao-a-estatistica   (link sujeito a alteração).
11. Link para sala alternativa de conferência online caso haja alguma impossibilidade com a listada acima: 

preferencialmente MS 365 Teams.

b) modelo de tutoria a distância.
A tutoria será realizada por professores do Departamento de Estatística da UFPR, em formato 100% EaD. Os alunos 
farão, no tempo deles sem a interferência dos tutores, leitura de materiais, assistirão os vídeos recomendados e 
algumas atividades avaliativas rápidas para diagnóstico das dificuldades encontradas e saberes adquiridos por 
esforço próprio. Os encontros remotos síncronos serão então usados para discutir as possíveis dificuldades e reforçar
os conteúdos.   

Carga horária semanal dos tutores para:
1. Atendimentos remotos síncronos: 2 horas.
2. Preparo de conteúdo assíncrono e avaliações: 5,5 horas. 

Carga horária semanal do aluno para:
1. Consumir o material didático: 1,5 horas.
2. Fazer o estudo individual: 2 horas.
3. Participar do plantão de dúvidas e orientação: 2 horas.
4. Realizar a avaliação: 2 horas.

Na carga horária à distância dos tutores, além de acompanhar as atividades discentes; dar retorno às solicitações dos
alunos no prazo de 24 hrs; mediar atividades discentes; avaliar os estudantes e a disciplina. Os tutores, que ainda
não o fizeram, participarão de atividades de capacitação e atualização promovidas pela UFPR.

c) material didático específico.
1. Sitio eletrônico da disciplina que era ofertada no modo 100% presencial também será usado como material

de apoio: http://cursos.leg.ufpr.br/estbas/  .  
2. Além disso, vários materiais online são listados como referência bibliográfica básica e complementar.
3. Vídeos que demonstram conceitos e idéias estatísticas, serão utilizados como materiais expositivos.

d) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: 
A  UFPR  está  com  programa  de  inclusão  digital  para  estudantes  carentes  da  universidade.  Está  oferecendo
equipamento emprestado e plano de internet durante o período da pandemia de Covid-19.

Caso as atividades presenciais da UFPR sejam retomadas e os laboratórios e prédios sejam reabertos para acesso
aos alunos, o laboratório de estatística que fica no centro politécnico e o laboratório de informática do setor de saúde
poderão ser usados para acesso aos alunos do curso à distância.  
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes.
Será disponibilizado no primeiro dia do curso um vídeo para explicação dos procedimentos adotados para condução
da disciplina. A primeira aula será usada para ambientação dos alunos aos recursos tecnológicos utilizados no curso.
Todos os alunos receberão presença nesse primeiro acesso. 

https://ufprvirtual.ufpr.br/course/view.php?id=9654
http://cursos.leg.ufpr.br/estbas/
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ce008-introducao-a-bioestatistica


f) identificação do controle de frequência das atividades. 
Para o controle de frequência, a realização das atividades assíncronas (enquetes e avaliações) serão computadas na
frequência do aluno.
 
g) cronograma de atividades semanais.

1. Disponibilização do conteúdo (textos, vídeos, enquetes e exercícios). O material será disponibilizado toda
segunda-feira até às 17hs horas no moodle.

2. Período para consumo de material e resolução dos exercícios. O período de consumo de material vai do
instante da disponibilização dos mesmos até o instante de encerramento da avaliação semanal.

3. Plantão de atendimentos e solução de dúvidas. Os atendimentos servem para orientar os alunos sobre o
curso bem como resolver dúvidas em relação aos exercícios. Os encontros serão síncronos e acontecerão
todas as quartas-feiras em horários pré-estabelecidos e divulgados no moodle.

4. Realização da avaliação semanal. As avaliações semanais acontecerão online todas as sextas-feiras, com
duração de 2 horas, em horários pré-estabelecidos e divulgados no moodle.

h) cronograma de conteúdo semanal do curso.

Cada semana corresponde a uma unidade didática, sendo que a última semana (9a.) será para realização do exame 
final.

Unidade Conteúdo previsto
1 Ambientação ao sistema de ensino remoto emergencial.

Introdução à estatística: importância, conceitos, elementos e aplicações.
Métodos para a descrição de dados: análise exploratória e medidas resumo.

2 Probabilidades: conjuntos, operações, eventos e probabilidade; regra da adição, eventos 
independentes, probabilidade condicional, teorema de Bayes.

3 Variáveis aleatórias: variáveis aleatórias discretas e contínuas; suporte, funções de probabilidade, de 
densidade de probabilidade e de distribuição; esperança matemática e variância; variáveis aleatórias 
bidimensionais.

4 Modelos de distribuição de probabilidades discretos e contínuos: fundamentação, aplicação e uso de 
cada um. Uniforme discreta, Binomial, Poisson, Geométrica*, Hipergeométrica*, Binomial Negativa*. 
Uniforme contínua, Exponencial, Normal, Gama*, Weibull*, Lognormal*, Beta*.

5 Métodos de amostragem e distribuição amostral: tipos de amostragem; definição de distribuição 
amostral e usos; distribuição amostral da média, distribuição amostral da proporção; teorema do limite
central; distribuição t.

6 Estimação pontual e intervalar: métodos de estimação; propriedade dos estimadores; conceito de 
intervalo de confiança; intervalo de confiança para a média e proporção.

7 Testes de hipótese e tamanho de amostra: hipótese e tipos de erro de decisão; componentes de um 
teste de hipótese; testes de hipótese para a média e para a proporção, correlação e tabelas de 
contingência; tamanho de amostra para média e proporção.

8 Regressão linear simples
* São conteúdos que não serão cobrados nas avaliações. Todavia, eles serão disponibilizados para os alunos como 
conteúdo opcional.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Os alunos serão avaliados em três dimensões: 
1. Frequência pela participação nas enquetes semanais (Peso: 20%) (0 a 100)
2. Frequência pela participação nas avaliações semanais (Peso: 20%) (0 a 100)
3. Desempenho médio na realização das 8 (oito) avaliações semanais (Peso: 60%) (0 a 100) (as duas  menores 
notas dentre as 8 avaliações serão desconsideradas para o cálculo da média).

Serão apresentados aos alunos na página da disciplina:
* calendário das avaliações, com as datas, horários e objetivos que serão cobrados em cada uma delas;
* tipo de avaliação que será realizada;
* sistema de aprovação (médias das avaliações, frequência das enquetes e avaliações, etc.)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. CE003 - Estatística II (Notas de Aula) - Departamento de Estatística/UFPR: 
https://sites.google.com/site/estcompufpr/apostila

2. CE001 - Bioestatística (Notas de Aula) - Silvia Shimakura (DEST/UFPR): LEG-UFPR 
http://www.leg.ufpr.br/~silvia/CE001/node1.html

3. Probabilidade e Estatística - UFGRS: https://www.ufrgs.br/probabilidade-estatistica/livro

https://www.ufrgs.br/probabilidade-estatistica/livro
http://www.leg.ufpr.br/~silvia/CE001/node1.html
https://sites.google.com/site/estcompufpr/apostila


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Notas de Aula de Estatística Aplicada à Engenharia - Monica Aparecida Tomé Pereira e Paulo José Pereira: 
http://www.pemd.univasf.edu.br/arquivos/estatistica.pdf

2. Cálculo das Probabilidades e Estatística - Departamento de Estatística (UFPB): 
http://www.de.ufpb.br/~ulisses/disciplinas/livro-cpe-i.pdf

3. Estatística  e  Bioestatística - Departamento de Ciências Agrárias/UNESP: 
https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/cienciasexatas/alanrodrigopanosso/
apostila_bioestatistica_2019.pdf

4. Curso de Estatística Aplicada - Henrique Dantas Neder: http://www.ecn26.ie.ufu.br/TEXTOS_ESTATISTICA/
NOTAS%20DE%20AULA%20DE%20ESTATISTICA.pdf

5. Estatística (notas de aula) - Inácio Andruski Guimarães: http://unesav.com.br/ckfinder/userfiles/files/Apostila
%20de%20Estatistica.pdf

6. Apostila de Estatística - Luis Felipe Dias Lopes: http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/LIVROS/LIVROS/Luis
%20Felipe%20Dias%20Lopes.pdf

7. Apostila para os cursos de Estatística - Cristian Villegas: 
https://www.esalq.usp.br/departamentos/lce/arquivos/aulas/2014/LCE0204/Estatistica_LCE.pdf

Professores da Disciplina: WALMES MARQUES ZEVIANI e FERNANDA BUHRER RIZZATO

Assinaturas: __________________________________________

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   PAULO JUSTINIANO RIBEIRO JUNIOR

Assinatura: __________________________________________

https://www.esalq.usp.br/departamentos/lce/arquivos/aulas/2014/LCE0204/Estatistica_LCE.pdf
http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/LIVROS/LIVROS/Luis%20Felipe%20Dias%20Lopes.pdf
http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/LIVROS/LIVROS/Luis%20Felipe%20Dias%20Lopes.pdf
http://unesav.com.br/ckfinder/userfiles/files/Apostila%20de%20Estatistica.pdf
http://unesav.com.br/ckfinder/userfiles/files/Apostila%20de%20Estatistica.pdf
http://www.ecn26.ie.ufu.br/TEXTOS_ESTATISTICA/NOTAS%20DE%20AULA%20DE%20ESTATISTICA.pdf
http://www.ecn26.ie.ufu.br/TEXTOS_ESTATISTICA/NOTAS%20DE%20AULA%20DE%20ESTATISTICA.pdf
https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/cienciasexatas/alanrodrigopanosso/apostila_bioestatistica_2019.pdf
https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/cienciasexatas/alanrodrigopanosso/apostila_bioestatistica_2019.pdf
http://www.de.ufpb.br/~ulisses/disciplinas/livro-cpe-i.pdf
http://www.pemd.univasf.edu.br/arquivos/estatistica.pdf


  
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 

 
 
 
 

PLANO DE ENSINO 
FICHA 2  

 
Disciplina:  Nutrição e Alimentação de Não-Ruminantes Código: AZ034 

Natureza:  (  X  ) obrigatória   (    ) optativa Semestral ( X  )  Anual (    )  Modular (    ) 
Pré-requisito:  AZ030 - Nutrição Animal  Co-requisito:  
Modalidade:  (.   ) Presencial     (    ) EaD        (    ) 20% EaD.   ( X  ) ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE) 
 
C.H. Semestral Total: 60 horas                   
C.H. Anual Total: 
C.H. Modular Total: 60 horas 
 
PD:  03  LB: 01    CP:     ES:     OR:    
C.H. Semanal: 04 horas 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
Aplicação dos conceitos de nutrição e alimentação animal às principais espécies domésticas de não ruminantes, 
aves de corte e postura, suínos, coelhos, equinos, controle de qualidade de alimentos, processamento de rações e 
determinação das exigências nutricionais, com os objetivos do fornecimento de dietas para as distintas categorias 
de cada espécie em questão. 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
Módulo 1 - Apresentação da disciplina  
Módulo 2 - Aves de postura 
Módulo 3 - Aves de corte  
Módulo 4 - Suínos reprodutores 
Módulo 5 - Suínos na creche, crescimento e terminação  
Módulo 6 - Nutrição de herbívoros não ruminantes de interesse zootécnico 
Módulo 7 - Processamento de rações 
Módulo 8 - Controle de qualidade de alimentos na fábrica de rações 
Módulo 9 - Determinação das exigências nutricionais de animais não ruminantes 

OBJETIVO GERAL 
Proporcionar aos alunos conhecimentos básicos sobre a nutrição e alimentação de animais não ruminantes. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Entender os conceitos básicos das diferenças fisiológicas dos animais não ruminantes 
- Reconhecer a importância da forma de alimentação dos não ruminantes 
- Identificar os processamentos utilizados para melhor o uso dos alimentos 
- Conhecer as principais características dos alimentos mais utilizados para não ruminantes 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Os materiais didáticos para a disciplina serão: vídeoaulas gravadas pelas professoras, slides das aulas, textos 
científicos e técnicos. O principal recurso utilizado para a disciplina será a sala de aula da UFPR virtual 
(https://ufprvirtual.ufpr.br) para as atividades assíncronas e a plataforma Microsoft TEAMS para as atividades 
síncronas. As aulas serão gravadas diretamente no programa Microsoft Powerpoint utilizando o recurso “gravar 
apresentação de slides”. Essas aulas serão alocadas no site Youtube, podendo ser consultadas quando os alunos 
quiserem, por meio da disponibilização do link direto para o conteúdo. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será constituída por atividades semanais:  
- Participação em fóruns de discussão (30 pontos) 
- Realização de atividades por módulo (70 pontos) 
A nota final será constituída pela média ponderada dessas duas formas avaliativas.  
O cronograma das atividades e os critérios avaliativos de cada uma delas será apresentado aos alunos no primeiro 
dia de aula da disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

Fisiologia das Aves comerciais / Marcos Macari e Alex Maiorka. Jaboticabal: Editora Funep. 2017. 806p. 

Nutrição de Monogástricos / Antônio Gilberto Bertechini. Lavras :Editora UFLA/FAEPE, 2004. 450p. 

Tabelas brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e 2017 exigências nutricionais] / Editor: Horácio 

Santiago Rostagno ; 4. Ed. Viçosa: Departamento de Zootecnia, UFV, 2017. 488 p. 

 



  
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Animal Feed Science and Technology 

Ciência Rural 

Journal of Animal Science 

Revista Brasileira de Zootecnia 

 

Professor da Disciplina: Alex Maiorka 

Assinatura: ______________________________________________ 

Chefe de Departamento: Antônio João Scandolera 

Assinatura: __________________________________________ 

 

   Legenda:  Conforme Resolução nº 15/10-CEPE: PD- Padrão     LB – Laboratório     CP – Campo   ES – Estágio    OR - 
Orientada 



 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 
CAMPUS I AGRÁRIAS SCA-SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

CEP: 80035-050– CURITIBA-PR 
E-MAIL: depzoot@ufpr.br 

 

Plano de ensino 

 

1-) Identificação da disciplina 

Nome: Nutrição e Alimentação de Não-Ruminantes. 

Código: AZ034. 

Pré-requisito: Nutrição Animal (AZ030). 

Curso: Zootecnia. 

Número de vagas: 40. 

Carga horária total: 60 horas. 

Carga horária semanal: aula (2 horas) + outras atividades (3-7h). 

Modalidade: Ensino Remoto Emergencial (ERE). 

Professores responsáveis: Alex Maiorka 

Departamento: Zootecnia. 

Ciclo 2: Início dia 31/07/20 e término dia 25/09/20. 

Ementa: Aplicação dos conceitos de nutrição e alimentação animal às principais 
espécies domésticas de não ruminantes, aves de corte e postura, suínos, coelhos, 
equinos, controle de qualidade de alimentos, processamento de rações e determinação 
das exigências nutricionais, com os objetivos do fornecimento de dietas para as distintas 
categorias de cada espécie em questão. 
. 

2-) Objetivos 

Apresentar e discutir conceitos da nutrição estudando a forma de fornecer de maneira 

mais aplicada cada um dos diferentes nutrientes nas diferentes espécies de não 

ruminantes de maior interesse zootécnico. 

 

3-) Desdobramento das áreas de conhecimento. 

Data(aula) Aula/Tema/Módulo Recurso Didático/Objetivo Carga 
Horária 

27//07/20 (01) Módulo I –Apresentação 
da disciplina e Conceitos 
introdutórios sobre 
nutrição de não 
ruminantes 
Videoaulas 

- Videoaula do professor explanando sobre a 
disciplina e dicas para o seu melhor 
aproveitamento. 
- Videoaula do professor sobre Conceitos 
introdutórios sobre nutrição de não ruminantes. 
- Objetiva apresentar a disciplina, dicas para 

2h 
 



 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 
CAMPUS I AGRÁRIAS SCA-SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

CEP: 80035-050– CURITIBA-PR 
E-MAIL: depzoot@ufpr.br 

 
melhor aproveitamento e critérios de avaliação. 
- Objetiva apresentar os conceitos iniciais sobre a 
nutrição de não ruminantes.  

28/07/20 Disponibilização de textos 
pertinentes ao tema até as 
10h do dia 28/07/20 

- Texto sobre fisiologia da digestão de animais 
não-ruminantes. 
- Objetiva reforçar o conteúdo da videoaula. 

2h 

28/07/20 Fórum de discussão 1 
 
O fórum será iniciado as 
14h do dia 28/07/20 e 
permanecera aberto até as 
14h do dia 29/07/20. 

- Principais diferenças da fisiologia da digestão 
de animais não-ruminantes. 
- Objetiva discutir o tema da aula, avaliar a 
compreensão dos alunos sobre o módulo e tirar 
dúvidas. 
- Compõe nota e presença. 

1h 

31/07/20 Atividade síncrona (8:30) - Objetiva tirar dúvidas sobre o módulo estudado. 1h 
Total   6h 
03/08/20 (02) Módulo 2 – Aves de 

postura 
Videoaula 

- Videoaula do professor sobre aves de postura - 
Objetivo apresentar as necessidades nutricionais e 
alimentação dos animais. 

2h 
 

04/08/20 Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema até as 10h do dia 
04/08/20 

- Textos e/ou vídeos sobre nutrição de aves de 
postura, funções e necessidades nutricionais. 
- Objetiva reforçar o conteúdo da videoaula. 

2h 

04//08/20 Fórum de discussão 2 
 
O fórum será iniciado as 
14h do dia 04/08/20 e 
permanecera aberto até as 
14h do dia 05/08/20. 

- Descreva as necessidades de dietas pré postura 
para poedeiras comerciais e matrizes pesadas.  
- Objetiva discutir o tema da aula, avaliar a 
compreensão dos alunos sobre o módulo e tirar 
dúvidas. 
- Compõe nota e presença. 

1h 

07/08/20 Atividade síncrona (8:30) - Objetiva tirar dúvidas sobre o módulo estudado. 1h 
07/08/20 Atividade avaliativa 

 
A atividade avaliativa será 
disponibilizada após a 
atividade síncrona devendo 
ser encaminhada as 
respostas ao professor até 
às 20 horas do dia 07/08/20 

- Baseando-se na videoaula e nos textos e/ou 
vídeos disponibilizados será elaborado uma 
atividade avaliativa contendo perguntas 
relacionadas ao tema do módulo. 
 
- Atividade assíncrona que compõe nota e 
presença. 

1h 

Total   7h 
10/08/20 (03) Módulo 3 – Aves de corte 

Videoaula 
- Videoaula do professor frangos e perus de corte. 
- Objetiva apresentar as necessidades nutricionais 
e alimentação dos animais. 

2h 
 

11//08/20 Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema até as 10h do dia 
11/08/20. 

- Textos e/ou vídeos sobre nutrição de aves de 
corte. 
- Objetiva reforçar o conteúdo da videoaula. 

2h 

11//08/20 Fórum de discussão 3 
 
O fórum será iniciado as 
14h do dia 11/08/20 e 
permanecera aberto até as 
14h do dia 12/08/20. 

- Cada aluno deve apresentar no fórum fatores 
que tornam necessário a formulação do programa 
alimentar com maior número de rações (fases) 
possíveis. 
- Objetiva discutir o tema da aula, avaliar a 
compreensão dos alunos sobre o módulo e tirar 
dúvidas. 
- Compõe nota e presença. 

1h 
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14/08/20 Atividade síncrona (8:30) - Objetiva tirar dúvidas sobre o módulo estudado. 1h 
14/08/20 Atividade avaliativa 

 
A atividade avaliativa será 
disponibilizada após a 
atividade síncrona devendo 
ser encaminhada as 
respostas ao professor até 
às 20 horas do dia 14/08/20 

- Baseando-se na videoaula e nos textos 
disponibilizados será elaborado uma atividade 
avaliativa contendo perguntas relacionadas ao 
tema do módulo. 
 
- Atividade assíncrona que compõe nota e 
presença. 

1h 

Total   7h 
17/08/20 (04) Módulo 4 – Suínos 

reprodutores 
Videoaula 

- Videoaula do professor sobre nutrição de suínos 
em reprodução. 
- Objetiva apresentar as diferentes necessidades 
nutricionais de acordo com o estágio fisiológico e 
funções dos suínos 

2h 
 

18//08/20 Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema até as 10h do dia 
18/08/20. 

- Alimentação terço final de gestação.  
- Alimentação durante a lactação.  
- Diferentes quantidades de ração para porcas no 
intervalo desmame-estro (IDE).  
- Objetiva reforçar o conteúdo da videoaula. 

2h 

18//08/20 Fórum de discussão 4 
 
O fórum será iniciado as 
14h do dia 18/08/20 e 
permanecera aberto até as 
14h do dia 19/08/20. 

- Com base nos textos, como deve ser o 
fornecimento de ração as fêmeas no terço final de 
gestação, lactação e no IDE.  
- Objetiva discutir o tema da aula, avaliar a 
compreensão dos alunos sobre o módulo e tirar 
dúvidas. 
- Compõe nota e presença. 

1h 

21/08/20 Atividade síncrona (8:30) - Objetiva tirar dúvidas sobre o módulo estudado. 1h 
21/08/20 Atividade avaliativa 

 
A atividade avaliativa será 
disponibilizada após a 
atividade síncrona devendo 
ser encaminhada as 
respostas ao professor até 
às 20 horas do dia 21/08/20 

- Baseando-se na videoaula e nos textos 
disponibilizados será elaborado uma atividade 
avaliativa contendo perguntas relacionadas ao 
tema do módulo. 
 
- Atividade assíncrona que compõe nota e 
presença. 

1h 

Total   7h 
24/08/20 (05) Módulo 5 – Suínos na 

creche, crescimento e 
terminação  
Videoaula 

- Videoaula do professor sobre as necessidades 
nutricionais dos animais nestas fases. 
- Objetiva apresentar as limitações fisiológicas e 
necessidades nutricionais dos animais. 

2h 
 

25//08/20 Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema até as 10h do dia 
25/08/20. 

- Textos e/ou vídeos sobre nutrição pré e pós 
desmame. 

2h 

25//08/20 Fórum de discussão 5 
 
O fórum será iniciado as 
14h do dia 25/08/20 e 
permanecera aberto até as 
14h do dia 26/08/20. 

- Discutir as limitações em termos de digestão 
proteica dos animais na creche. 
- Objetiva reforçar o conteúdo da videoaula. 
- Compõe nota e presença. 

1h 

28/08/20 Atividade síncrona (8:30) - Objetiva tirar dúvidas sobre o módulo estudado. 1h 
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28/08/20 Atividade avaliativa 

 
A atividade avaliativa será 
disponibilizada após a 
atividade síncrona devendo 
ser encaminhada as 
respostas ao professor até 
às 20 horas do dia 28/08/20 

- Baseando-se na videoaula e nos textos 
disponibilizados será elaborado uma atividade 
avaliativa contendo perguntas relacionadas ao 
tema do módulo. 
 
- Atividade assíncrona que compõe nota e 
presença. 

1h 

Total   7h 
31/08/20 (08) Módulo 6 – Nutrição de 

herbívoros não ruminantes 
de interesse zootécnico 
Videoaula 

- Videoaula do professor sobre as diferenças 
fisiológicas entre coelhos e equinos em relação ao 
aproveitamento dos alimentos. 
- Objetiva apresentar a forma de utilização dos 
componentes dos alimentos. 

2h 

01//09/20 Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema até as 10h do dia 
01/09/20. 

- Textos e/ou vídeos sobre nutrição de coelhos e 
equinos. 

2h 

01//09/20 Fórum de discussão 6 
 
O fórum será iniciado as 
14h do dia 01/09/20 e 
permanecera aberto até as 
14h do dia 02/09/20. 

- Com base no texto apresentado e na aula discuta 
a importância da fibra para os coelhos. 
- Objetiva reforçar o conteúdo da videoaula. 
- Compõe nota e presença. 

1h 

04/09/20 Atividade síncrona (8:30) - Objetiva tirar dúvidas sobre o módulo estudado. 1h 
04/09/20 Atividade avaliativa 

 
A atividade avaliativa será 
disponibilizada após a 
atividade síncrona devendo 
ser encaminhada as 
respostas ao professor até 
às 20 horas do dia 04/09/20 

- Baseando-se na videoaula e nos textos 
disponibilizados será elaborado uma atividade 
avaliativa contendo perguntas relacionadas ao 
tema do módulo. 
 
- Atividade assíncrona que compõe nota e 
presença. 

1h 

Total   7h 
09/09/20 (06) Módulo 7 – 

Processamento de rações 
Videoaula 

- Videoaula do professor sobre processamento de 
rações. 
- Objetiva apresentar os efeitos do tamanho das 
partículas dos alimentos e do processamento 
térmico das rações. 

2h 
 

09/09/20 Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema até as 10h do dia 
08/09/20. 

- Texto sobre moagem. 
- Texto sobre o processo de peletização. 
- Objetiva reforçar o conteúdo da videoaula. 

2h 

11/09/20 Atividade síncrona (8:30) - Objetiva tirar dúvidas sobre o módulo estudado. 1h 
11/09/20 Atividade avaliativa 

 
A atividade avaliativa será 
disponibilizada após a 
atividade síncrona devendo 
ser encaminhada as 
respostas ao professor até 
às 20 horas do dia 11/09/20 

- Baseando-se na videoaula e nos textos 
disponibilizados será elaborado uma atividade 
avaliativa contendo perguntas relacionadas ao 
tema do módulo. 
 
- Atividade assíncrona que compõe nota e 
presença. 

1h 
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Total   6h 
14/09/20 (07) 
 

Módulo 8 – Controle de 
qualidade de alimentos na 
fábrica de rações 
Videoaula 

- Videoaula do professor sobre os principais 
controles de qualidade aplicados aos ingredientes 
utilizados na nutrição de não ruminantes. 
- Objetiva apresentar as principais análises 
realizadas em ingredientes utilizados na nutrição 
animal. 

2h 

15/09/20 Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema até as 10h do dia 
15/09/20. 

- Textos e/ou vídeos sobre a importância do 
controle de qualidade de alimentos. 
- Objetiva reforçar o conteúdo da videoaula. 

2h 

15/09/20 Fórum de discussão 7 
 
O fórum será iniciado as 
14h do dia 15/09/20 e 
permanecera aberto até as 
14h do dia 16/09/20. 

- Descreva as principais análises que devem ser 
realizadas no milho e no Farelo de soja para uso 
em rações de aves e suínos. 
- Objetiva reforçar o conteúdo da videoaula. 
- Compõe nota. 

1h 

18/09/20 Atividade síncrona (8:30) - Objetiva tirar dúvidas sobre o módulo estudado. 1h 
18/09/20 Atividade avaliativa 

 
A atividade avaliativa será 
disponibilizada após a 
atividade síncrona devendo 
ser encaminhada as 
respostas ao professor até 
às 20 horas do dia 18/09/20 

- Baseando-se na videoaula será elaborado uma 
atividade avaliativa contendo perguntas 
relacionadas ao tema do módulo. 
 
- Atividade assíncrona que compõe nota e 
presença. 

1h 

Total   7h 
21/09/20 (09) Módulo 9 – Determinação 

das exigências nutricionais 
de animais não ruminantes  
Videoaula 

- Videoaula do professor sobre exigências 
nutricionais. 
- Objetiva apresentar os principais conceitos 
sobre a determinação das exigências nutricionais. 

2h 

22/09/20 Consulta de tabelas de 
exigências nutricionais 
 

- Consulte as tabelas das Necessidades 
nutricionais de uma espécie não ruminantes. 
- Objetiva capacitar o aluno a identificar e 
interpretar as necessidades nutricionais dos 
animais apresentadas em guias nutricionais.  

2h 

22/09/20 Fórum de discussão 8 
 
O fórum será iniciado as 
14h do dia 22/09/20 e 
permanecera aberto até as 
14h do dia 23/09/20. 

- Apresente em forma de discussão as limitações 
do método de curva resposta para determinação 
das exigências nutricionais. 
- Objetiva avaliar a compreensão do aluno sobre 
o módulo.  
- Compõe nota e presença. 

2h 

Total   6h 
Total Geral 60h 

 
4-) Procedimentos didáticos 

a-) Sistema de comunicação: O sistema de comunicação principal será via UFPR 

virtual, no qual os alunos terão disponível todas as aulas e demais materiais da 

disciplina. Esse sistema também possui um fórum de discussão para toda a turma e uma 
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área de comunicação direta com os professores. Todas às sextas-feiras, das 8:30 as 

9:30h (parte do horário padrão da disciplina presencial), um dos professores da 

disciplina estará online na plataforma Jitsi-UFPR, para que os alunos que tenham 

interesse possam tirar dúvidas e/ou conversar de modo síncrono.  

b-) Materiais didáticos para a disciplina: Os materiais didáticos para a disciplina 

serão: vídeo aulas gravadas pelo professor, slides das aulas, textos científicos e técnicos 

e planilhas.  

c-) Mídias e recursos tecnológicos: O principal recurso utilizado para a disciplina será 

a sala de aula da UFPR virtual (https://ufprvirtual.ufpr.br). Esse recurso foi escolhido 

por ser gratuito, os alunos da UFPR têm acesso, é um recurso preparado para aulas à 

distância e é intuitivo para o professor e alunos. Outro recurso utilizado será a 

plataforma Jitsi-UFPR, a qual também é gratuita e permite a comunicação audiovisual 

em tempo real com os professores. As aulas serão gravadas diretamente no programa 

Microsoft Powerpoint utilizando o recurso “gravar apresentação de slides”. Essas aulas 

serão alocadas no site Youtube, podendo ser consultadas quando os alunos quiserem, 

por meio da disponibilização do link direto para o conteúdo.    
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5-) Formas de avaliação 

A avaliação da disciplina será constituída por três atividades avaliativas: 

Atividade Atende 
plenamente 

Atende 
parcialmente 

Não atende 

Participação nos 
fóruns de 
discussão 

Participou de 7 a 8 
fóruns de modo 

coerente com cada 
tema. 

Participou de 
apenas 4 a 6 fóruns 
de modo coerente 

OU participou de 6 
a 7 fóruns, mas pelo 

menos dois de 
modo incoerente. 

Participou de 0 a 3 
fóruns apenas. 

Pontos (30) 30 15 0 
Realização das 
Atividades 
Avaliativas 

Fez e entregou no 
prazo as 7 
atividades 

corretamente OU 
parcialmente de 6 a 

8 atividades. 

Fez e entregou no 
prazo apenas 4 ou 5 

atividades 
corretamente. 

Não entregou 
nenhuma atividade 
OU fez e entregou 
no prazo apenas 3 

atividades 
corretamente. 

Pontos (70) 50-70 30-50 0-30 
 
 
6-) Bibliografia básica 

 

Fisiologia das Aves comerciais / Marcos Macari e Alex Maiorka. Jaboticabal: Editora 

Funep. 2017. 806p. 

Nutrição de Monogástricos / Antônio Gilberto Bertechini. Lavras :Editora UFLA/FAEPE, 

2004. 450p. 

Tabelas brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e 2017 exigências 

nutricionais] / Editor: Horácio Santiago Rostagno ; 4. Ed. Viçosa: Departamento de 

Zootecnia, UFV, 2017. 488 p. 

 

 

7-) Bibliografia complementar 

Animal Feed Science and Technology 

Ciência Rural 
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Journal of Animal Science 

Revista Brasileira de Zootecnia 

 


