
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS  

Coordenação do Curso de Medicina Veterinária 

Departamento de Zootecnia 

 
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: Tópicos Especiais em Bovinocultura de Corte – Ensino Remoto 

Emergencial 
Código: AZ057 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  

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

CH Total: 54 

CH semanal: 27 

Padrão (PD):  

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

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Crescimento compensatório em Bovinos de Corte. Estabelecimento e Manejo de Pastagens para sistemas 
intensivos de Produção de Bovinos de Corte. Controles Financeiros e Gestão de Pessoas. Escolha de Touros 
para Sistemas de Monta Natural. Consultoria Técnica Pecuária. Suplementação estratégica de bovinos de corte – 
tomadas de decisão. Fatores Nutricionais que Influenciam a Qualidade da Carne Bovina. Sistemas de Avaliação de 
Carcaças..  
 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

1 - Crescimento compensatório em Bovinos de Corte.  
2 - Estabelecimento e Manejo de Pastagens para sistemas intensivos de Produção de Bovinos de Corte. 
3 - Controles Financeiros e Gestão de Pessoas.  
4 - Escolha de Touros para Sistemas de Monta Natural.  
5 - Consultoria Técnica Pecuária.  
6 - Suplementação estratégica de bovinos de corte – tomadas de decisão 
7 - Fatores Nutricionais que Influenciam a Qualidade da Carne Bovina 
8 - Sistemas de Avaliação de Carcaças 

 
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. 



AZ057 – Tópicos em Bovinocultura de Corte – Período Especial       
Curso: Zootecnia (60 horas totais) 
Cronograma a ser ofertado 3ª. Etapa Período Especial (17/08 a 28/08) 

DATA TÓPICO FORMATO CARGA 
HORÁRIA 

1º.DIA 
 

17/08/2020 
 

6:00 h 
de atividades 

 
 
Crescimento compensatório em Bovinos 
de Corte 

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

Leitura de textos, artigos e demais materiais 
relacionados ao tópico proposto 

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 

1:00 h 

     TOTAL 6:00 h 

2º.DIA 
 

18/08/2020 
 

6:00 h 
de atividades 

 
 
Estabelecimento e Manejo de Pastagens 
para sistemas intensivos de Produção de 
Bovinos de Corte  
1ª Parte 

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

Leitura de textos, artigos e demais materiais 
relacionados ao tópico proposto 

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 

1:00 h 

    TOTAL 6:00 h 

3º.DIA 
 

19/08/2020 
 

6:00 h 
de atividades 

 
 
Estabelecimento e Manejo de Pastagens 
para sistemas intensivos de Produção de 
Bovinos de Corte  
2ª. Parte 

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

Leitura de textos, artigos e demais materiais 
relacionados ao tópico proposto 

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  

1:00 h 

    TOTAL 6:00 h 

4º.DIA 
 

20/08/2020 
 

6:00 h 
de atividades 

 
 
Controles Financeiros e Gestão de 
Pessoas 
1ª. Parte 

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

Leitura de textos, artigos e demais materiais 
relacionados ao tópico proposto 

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 
 

21/08/2020 
 

6:00 h 
de atividades 

 
 
Controles Financeiros e Gestão de 
Pessoas 
2ª. Parte 

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

Leitura de textos, artigos e demais materiais 
relacionados ao tópico proposto 

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 

1:00 h 

    TOTAL 6:00 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AZ057 – Tópicos em Bovinocultura de Corte – Período Especial       
Curso: Zootecnia (60 horas totais) 
Cronograma a ser ofertado 3ª. Etapa Período Especial (17/08 a 28/08) 

 

 
6º.DIA 

 
24/08/2020 

 
6:00 h 

de atividades 

 
 
 
Escolha de Touros para Sistemas de 
Monta Natural 

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

Leitura Apostila Bovinocultura de Corte capítulo:  
Leitura de textos, artigos e demais materiais 
relacionados ao tópico proposto 

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 

1:00 h 

    TOTAL 6:00 h 

 
7º.DIA 

 
25/08/2020 

 
6:00 h 

de atividades 

 
 
 
Consultoria Técnica Pecuária  
 

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

Leitura de textos, artigos e demais materiais 
relacionados ao tópico proposto 

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 

1:00 h 

TOTAL 6:00 h 

 
8º.DIA 

 
26/08/2020 

 
6:00 h 

de atividades  
 

 
 
 
Suplementação estratégica de bovinos 
de corte – tomadas de decisão 

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  

1:00 h 

TOTAL 6:00 h 

 
9º.DIA 

 
27/08/2020 

 
6:00 h 

de atividades  
 

 
 
 
Fatores Nutricionais que Influenciam a 
Qualidade da Carne Bovina 

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

Leitura de textos, artigos e demais materiais 
relacionados ao tópico proposto 

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  

1:00 h 

TOTAL 6:00 h 

 
10º.DIA 

 
28/08/2020 

 
6:00 h 

de atividades 
 

 
 
 
Sistemas de Avaliação de Carcaças 

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

Leitura de textos, artigos e demais materiais 
relacionados ao tópico proposto 

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 

1:00 h 

TOTAL 6:00 h 



 
 

 
 

 

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): Bubalinocultura (60) (Cod AZ045) 

Ciclo  3 Início 14/8/2020 Final 25/09/2020 

Responsável (eis) da(as) 
disciplina(as) 

Prof. Maity Zopollatto/ 

 

Data(aula) Aula/Tema/Módulo Recurso Didático/Objetivo Carga Horária 
14/08/20 (01) Módulo 1 – Introdução 

(10:00) 
Aula virtual síncrona pelo recurso 
Teams 
Objetivo de apresentar disciplina, 
os recursos digitais, forma de 
contabilidade de presença e 
procedimentos de avaliação.  

30 min 
 

 Módulo 1, Origem, 
população, produção e 
raças  

Atividade assincrônica, vídeoaula 
Objetivo: panorama geral da 
produção de búfalos no brasil e 
no mundo, e apresentação das 
principais raças de búfalos e suas 
principais características 

2:30h 

 Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema do módulo e 
atividade referente ao 
módulo 1 

Vídeos ou textos 
Objetivo: reforçar o conteúdo de 
aula 
Compõe nota e presença  

2h 

 Fórum Aula virtual síncrona pelo recurso 
Teams 
Objetivo de discutir dúvidas  

1h 

Total   6h 

21/08/20 (02) Módulo 2 - Fisiologia Geral 
e índices zootécnicos 

Atividade assincrônica, vídeoaula. 
Objetivo: apresentar as principais 
características fisiológicas de 
bubalinos e os índices 
zootécnicos usados na produção 
animal 

2h 

 Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema do módulo e 
atividade referente ao 
módulo 2 

Vídeos ou textos 
Objetivo: reforçar o conteúdo de 
aula 
Compõe nota e presença  

3h 

 Fórum  Aula virtual síncrona pelo recurso 
Teams 
Objetivo de discutir dúvidas  

1h 



 
 

 
 

 

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 
 

Total   6h 

25/08/20 (03) Módulo 3 – Bubalinos 
leiteiros 

Atividade assincrônica, vídeoaula  
Objetivo: apresentar toda a 
cadeia de produção de leite de 
búfalas, incluindo manejo dos 
animais e ordenha 

2h 

  Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema do módulo, e 
atividade referente ao 
módulo 3 

Vídeos ou textos 
Objetivo: reforçar o conteúdo de 
aula 
Compõe nota e presença  

3h 

 Fórum  Aula virtual síncrona pelo recurso 
Teams 
Objetivo de discutir dúvidas 
 

1h 

Total   6h 
 28/08/20 (04) Módulo 4 – Búfalos de 

corte 
Atividade assincrônica, vídeoaula  
Objetivo: apresentar toda a 
cadeia de produção de carne de 
búfalas, incluindo manejo dos 
animais, índices, sistemas de 
criação e características de 
carcaça 

2h 
 

 Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema do módulo, e 
atividade referente ao 
módulo 4 

Vídeos ou textos 
Objetivo: reforçar o conteúdo de 
aula 
Compõe nota e presença  

3h 

 Fórum  Aula virtual síncrona pelo recurso 
Teams 
Objetivo de discutir dúvidas 
 

1h 

Total   6h 
 04/09/20 (05) Módulo 5 – Manejo 

alimentar e instalações 
Atividade assincrônica, vídeoaula  
Objetivo: apresentar as principais 
forragens usadas na alimentação 
de búfalos, dimensionamento de 
piquetes e instalações 

2 h 

 Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema do módulo, e 
atividade referente ao 
módulo 5 

Vídeos ou textos 
Objetivo: reforçar o conteúdo de 
aula 
Compõe nota e presença  

3h 

 Fórum  Aula virtual síncrona pelo recurso 
Teams 

1h 



 
 

 
 

 

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 
 

Objetivo de discutir dúvidas 
 

Total   6h 

08/09/20 (06) Módulo 6 – Manejo 
reprodutivo 

Atividade assincrônica, vídeoaula  
Objetivo: apresentar o ciclo 
reprodutivo, manejos de monta, 
inseminação e descarte de 
animais 

2h 

 Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema do módulo, e 
atividade referente ao 
módulo 6 

Vídeos ou textos 
Objetivo: reforçar o conteúdo de 
aula 
Compõe nota e presença  

3h 

 Fórum  Aula virtual síncrona pelo recurso 
Teams 
Objetivo de discutir dúvidas 
 

1h 

Total   6h 

11/09/20 (07) Módulo 7 – Manejo 
sanitário, exterior, 
julgamento e registro de 
animais 

Atividade assincrônica, vídeoaula  
Objetivo: principais doenças e 
vacinações, ezoognósia, tipos de 
julgamento e formas de registro 
no Brasil 

2h 

 Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema do módulo, e 
atividade referente ao 
módulo 7 

Vídeos ou textos 
Objetivo: reforçar o conteúdo de 
aula 
Compõe nota e presença  

3h 

 Fórum  Aula virtual síncrona pelo recurso 
Teams 
Objetivo de discutir dúvidas 
 

1h 

Total   6h 

 18/09/20 (08) Módulo 8 – 
Melhoramento genético  

Atividade assincrônica, vídeoaula  
Objetivo: apresentar um histórico 
do melhoramento genético no 
Brasil e seus principais programas 

2h 

 Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema do módulo, e 
atividade referente ao 
módulo 8 

Vídeos ou textos 
Objetivo: reforçar o conteúdo de 
aula 
Compõe nota e presença  

3h 

 Fórum  Aula virtual síncrona pelo recurso 
Teams 
Objetivo de discutir dúvidas 

1h 



 
 

 
 

 

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 
 

 

Total   6h 

 22/09/20 (09) Módulo 9 – Bem estar de 
bubalinos 

Atividade assincrônica, vídeoaula  
Objetivo: apresentar os pontos 
considerados para o BEA e os 
protocolos atuais  

2h 

 Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema do módulo, e 
atividade referente ao 
módulo 9 

Vídeos ou textos 
Objetivo: reforçar o conteúdo de 
aula 
Compõe nota e presença  

3h 

 Fórum  Aula virtual síncrona pelo recurso 
Teams 
Objetivo de discutir dúvidas 
 

1h 

Total   6h 

 25/09/20 (10) Módulo 10 – Produtos de 
origem bubalina 

Atividade assincrônica, vídeoaula  
Objetivo: apresentar as principais 
características da carne e leite de 
búfalo, e seus produtos. 

2h 

 Disponibilização de textos 
e/ou vídeos pertinentes ao 
tema do módulo, e 
atividade referente ao 
módulo 10 

Vídeos ou textos 
Objetivo: reforçar o conteúdo de 
aula 
Compõe nota e presença  

3h 

 Fórum  Aula virtual síncrona pelo recurso 
Teams 
Objetivo de discutir dúvidas 
 

1h 

Total Geral 60h 

 



  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Agrárias 
Departamento de Zootecnia  
 

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: BUBALINOCULTURA Código: AZ045 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 
Nutrição e 
Alimentação de 
Ruminantes 
(AZ036) 

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

CH Total: 60 

CH semanal: 06 
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)  
 

Distribuição mundial, importância econômica, raças, fisiologia geral, nutrição, reprodução, sanidade, exterior, 
melhoramento genético, produtos de origem bubalina, instalações e equipamentos, manejo ligado à produção de carne 
e à produção de leite 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

Módulo 1 - Origem, população, produção e raças - Origem, história da bubalinocultura, Item 02: Classificação 
zoológica. Distribuição geográfica e desenvolvimento da bubalinocultura. Raças de búfalos, aptidão econômica de 
cada raça, características raciais e diferenciação entre búfalo de rio e de pântano. 

Módulo 2 - Fisiologia geral e índices zootécnicos: comportamento, adaptabilidade, rusticidade, longevidade e índices 
zootécnicos 

Módulo 3 - Bubalinos leiteiros: manejo de bezerras, manejo de novilhas, manejo de fêmeas prenhes, manejo de 
búfalas em lactação e manejo de ordenha. 

Módulo 4 - Búfalos de corte: Item 01: Índices da bubalinocultura de corte, crescimento, sistemas de produção, cria, 
recria e engorda e classificação da carne. 

Módulo 5 – Manejo alimentar e instalações: requerimentos, pastagens, sistemas de alimentação, tipos de pastejo e 
suplementação. Currais, cercas, abrigos, etc. 

Módulo 6 – Manejo reprodutivo: Ciclo reprodutivo, manejo da reprodução, descarte de animais e distúrbios 
metabólicos relacionados à reprodução. 



  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Agrárias 
Departamento de Zootecnia  
 

Módulo 7 - Manejo sanitário, exterior, julgamento e registro de animais: parasitas, vacinas, vermífugos, Escrituração 
zootécnica e fichas de controle. 

Módulo 8 - Melhoramento genético: controle leiteiro, prova de ganho de peso e programas de melhoramento do Brasil 

Módulo 9 – Bem-estar de bubalinos: definição de BEA, princípios, e protocolos atuais. 

Módulo 10 – Produtos de origem bubalina: trabalho, couro, esterco, carne e leite. 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Situar o aluno no contexto da exploração dos bubalinos no Paraná, no Brasil e no mundo.  
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Fornecer subsídios ao aluno para a criação dos búfalos dentro dos padrões atuais de exploração zootécnica 

 

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 
pelo recurso Teams. 
Serão realizadas dez aulas sincrônicas utilizando o 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 duas horas para visualização, complementado por 
texto ou vídeos contendo apresentação do conteúdo. 
Cada capítulo conterá: 1- Arquivo PDF contendo apresentação, objetivos, links de bibliografia básica e 
complementar quando houver disponível; 2 - vídeo aula de aproximadamente duas horas 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: 

1. Registros de participação em Fórum (20%); 

2. Atividade de entrega de trabalhos (80%).  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

Aouad, A.L. Jorge, A.M. Criação de búfalos. Viçosa:CPT,1996, 33 p. 
 
Miranda. W.C. Criação de búfalos no Brasil. SP: Dos Criadores, 1986. 173 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

McManus, C. et al. Búfalos no Brasil. INCT: Informação Genético-Sanitária da Pecuária Brasileira. 2010. 23p. 
 
Bernardes, O. Bubalinocultura no Brasil: situação e importância econômica. Rev Bras Reprod Anim, Belo Horizonte, 
v.31, n.3, p.293-298, 2007. 
 
Bernardes, O. Buffaloes breeding in Brasil. Ital.J.Anim.Sci. vol. 6, (Suppl. 2), 162-167, 2007. 
 
Andrade, V.J.; Garcia, S.K. Padrões raciais e registro de bubalinos. Rev Bras Reprod Anim, Belo Horizonte, v.29, n.1, 
p.39-45, jan./mar. 2005. 
 
Baruselli, P.S.; Carvalho, N.A.T. Biotecnologias da reprodução em bubalinos (Bubalus bubalis). Rev Bras Reprod 
Anim, Belo Horizonte, v.29, n.1, p.4-17, jan./mar. 2005. 



  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Agrárias 
Departamento de Zootecnia  
 

 
 
Professor da Disciplina: Maity Zopollatto 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Antônio João Scandolera 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 



 

 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Ecologia básica e aplicada Código: BB095 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( x ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     ( x ) Totalmente EaD    (  ) 60h EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 

Padrão (PD): 

60 

Laboratório (LB): 

0 
Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada (OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
A ciência ecológica: abrangência e sistematização. Recursos e Condições. Populações e Comunidades.    
Ecossistemas.  Biodiversidade: definições e padrões de distribuição. Ameaças à biodiversidade: 
mudanças no uso do solo, perda de hábitat, fragmentação, poluição, invasões biológicas e mudanças 
climáticas.  Conservação da biodiversidade: áreas protegidas, paisagem e restauração ecológica. 

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

Semana Tema Contexto de discussão 

Semana 1 
(10 a 14/08) 

A Ecologia Ecologia como ciência e fenômeno social em tempos de pandemia 

Semana 2 
(24 a 28/08) 

Recursos, Condições, 
Populações 

Espécies invasoras e controle populacional; zoonoses; interações  

Semana 3 
(31/08 a 4/09) 

Comunidades, 
Ecossistemas: 

conceitos e 
mecanismos 

estruturadores e 
processos 

Biodiversidade; sociobiodiversidade; efeitos antrópicos sobre as 
cadeias tróficas 

Semana 4 
(7 a 11/09) 

Ameaças à 
biodiversidade 

 

Efeitos antrópicos em nível global (Antropoceno) e regional ( 

Semana 5 
(14 a 18/09) 

Mudanças climáticas  
 

Atividades humanas, carbono e pandemia 

Semana 6 
(21 a 25/09) 

Sustentabilidade Futuro pós-pandemia: green recovery 

 

OBJETIVO GERAL 

 
O aluno deverá ser capaz de compreender os conceitos básicos dos sistemas ecológicos e identificar as ameaças à 
conservação da biodiversidade.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Instrumentação, com estudos atualizados, sobre os principais conceitos que permeiam a conservação da 
biodiversidade.  

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Biológicas 
Departamento de Botânica 
 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

Procedimentos didáticos: 
A disciplina constará de atividades assíncronas (vídeo aula curta, leitura de textos, produção de 
resenhas, exercícios) e síncronas na plataforma Teams.  
 
Cronograma detalhado de execução  
Todas as semanas: 
Segunda (12h): atividade assíncrona: disponibilização de vídeo/áudio curto gravado (10-15’) e 
demais atividades semanais na plataforma Moodle 
Quarta (18:30-20:30h): atividade síncrona: aula na plataforma Teams 
Sexta (até 24h): atividade assíncrona: entrega de trabalho proposto na plataforma Moodle 
 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 - atividades propostas a cada semana (relatórios escritos, vídeos, questionários): valor 5,0  
- vídeo sobre “ecologia e pandemia”: a ser entregue na última semana de aula, valor 4,0 
- participação: 1,0 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Begon, M., Harper, J.L. & Townsend, C.R.   Ecologia - de Indivíduos a Ecossistemas, 4ª 
Ed. Artmed. 2017.  
 
Rickelefs R. & Relya R.  A Economia da Natureza Guanabara Koogan. 7 ed. 2016 

Primack R. B. & Rodrigues E. Biologia da Conservação. Ed. Planta. 2001  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

Botkin, D. B. & Keller E.A. Ciência ambiental: terra, um planeta vivo. 7. ed. 2011. 

Dias, R.  . Sustentabilidade: Origem e fundamentos. Educação e Governança Global. 
Modelo de Desenvolvimento. Ed Atlas. 2015  

Gotelli  N.J. Ecologia - 4ª Ed. Ed. Planta. 2009. 
 

Sodhi NS. & Ehrlich PR. Conservation Biology for All. 1ª ed. Oxford University Press. 
358 p. 2010. 

Stiling P. D., 1996. Ecology: Theories and Application. Ed. Prentice-Hall. 

 
 

 
Professor da Disciplina: Marcia C. M. Marques 
 

Assinatura: __________________________________________  

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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Ficha 2 (variável) 
 

Disciplina: MINHOCULTURA Código: AL 010 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

Pré-requisito:  

Não tem 

Co-requisito:  

Não tem 
Modalidade: (  ) Presencial     ( X ) Totalmente EaD         (  ).. % EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 08 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

EMENTA 
 

Histórico da minhocultura, espécies utilizadas na minhocultura. Anatomia e fisiologia das 
minhocas. Resíduos orgânicos de origem vegetal e animal utilizados na minhocultura. Técnicas de 
compostagem e vermicompostagem. Tipos de minhocário, instalação e condução. Características físico-
química e microbiológica dos vermicompostos. Legislação, embalagem e comercialização de 
vermicomposto. 
 

PROGRAMA 

Módulo 1. Histórico da Minhocultura 

Módulo 2. Instalações na Vermicompostagem 

Módulo 3. Substratos para a vermicompostagem 

Módulo 4. Vermicomposto ou húmus de minhoca 

Módulo 5. Produtos da vermicompostagem 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Compreender os sistemas de criação das minhocas detritívoras, seus produtos e benefícios para 
as plantas. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Conhecer as principais espécies de minhocas utilizadas no processo de vermicompostagem. 

Compreender as diferenças entre os processos de compostagem e vermicompostagem e as 
possibilidades de integração. 

Desenvolver projeto de minhocários com finalidades educacionais e comerciais. 

Conhecer os principais aspectos da legislação nacional e internacional da comercialização de 
vermicompostos. 

Conhecer as formas de aplicação do vermicomposto e do chá de vermicomposto em olerícolas. 



Conhecer a viabilidade econômica dos produtos da vermicompostagem.  

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
As atividades da disciplina serão integralmente na modalidade de ensino remoto emergencial 

(Resolução 59/2020 CEPE), usando vários métodos de ensino, onde o aluno tem papel ativo no processo 
e com metas para cumprir. Serão estimulados debates sobre os temas, e socialização dos resultados das 
atividades nos Fóruns, quando serão utilizados os conteúdos curriculares abordados nas aulas. A 
disciplina terá 25% das atividades de forma síncrona, em encontros quinzenais. O restante do conteúdo 
será ofertado em formato assíncrono. 

a) Sistema de comunicação: Para mediar o conteúdo à distância da disciplina será utilizado o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) disponível na UFPR (UFPR Virtual), onde será disponibilizado 
material instrucional específico para EaD (apostila, vídeos, etc.), e serão utilizadas ferramentas como 
fórum, glossário e tarefas on-line, em ambiente exclusivamente assíncrono. Para as aulas síncronas será 
utilizada a plataforma Google Meet®. 

b) Modelo de tutoria à distância: em conformidade com o § 1º do Artigo 5o da Resolução 72/10-
CEPE a tutoria da disciplina no AVA será exercida pelo docente da disciplina, com apoio do monitor da 
disciplina. 

c) Atribuições do tutor: Acompanhar as atividades discentes no AVA, conforme o cronograma do 
curso; manter regularidade de acesso ao AVA e dar retorno às solicitações do cursista no prazo máximo 
de 48 horas úteis; estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes; 
realizar a avaliação dos discentes em relação às atividades desenvolvidas no AVA. 

d) Material didático específico: Será utilizada apostila pelo docente da disciplina. Os módulos da 
apostila serão disponibilizados no AVA à medida em que avançarem os conteúdos previstos. Os vídeos 
estarão disponíveis no Youtube e terão os links específicos devidamente indicados no AVA. Também 
estarão disponíveis links de outros livros para consulta suplementar pelos alunos. 

e) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: O primeiro módulo da disciplina será destino à devida ambientação dos alunos ao AVA. 

f) Identificação do controle de frequência das atividades: Para o controle de frequência no AVA será 
considerada a participação dos alunos nas aulas síncronas e entrega das atividades previstas no AVA 
(tarefa, glossário, fórum). 

g) Rubricas das atividades: Para cada atividade a ser realizada pelo aluno será devidamente 
informado ao mesmo as rubricas das atividades, informando claramente ao aluno os critérios de avaliação 
e os requisitos para atendimento pleno, atendimento parcial, atendimento insuficiente e não atendimento. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
A entrega das atividades assíncronas na forma de questionários/formulários e o projeto 

correspondem a 50% da nota final. 
A participação dos alunos nos debates sobre o conteúdo da disciplina no fórum do AVA e na 

produção de conteúdo, conforme os critérios elencados nas rubricas das atividades correspondem a 50% 
da nota final. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGRPOPECUÁRIA. Minhocultura e vermicompostagem: 
interface com sistema de produção, meio ambiente e agricultura de base familiar. Brasília: Embrapa, 
2015. 

RUPPERT, E. E.; FOX, R. S.; BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados. 7. ed. São Paulo: Roca, 
2005. 

LOURENÇO, N. M. G. Vermicompostagem: Gestão de resíduos orgânicos, princípios, 
processos e aplicações. Lisboa: Publidisa, 2010.  

MORSELLI, T. B. G. A. Minhocultura. Pelotas: Editora Universitária UFPEL, 2009. 
 
 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

AQUINO, A M.; ASSIS, R. L. Agroecologia Princípios e Técnicas para uma Agricultura 
Orgânica Sustentável. Brasília: Embrapa, 2005. Disponível em: < 
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/AgrobCap1ID-Sim092KU5R.pdf>. Acesso 
em: 01/07/2020. 

 

BOSCO, T. C. Compostagem e Vermicompostagem de Resíduos Sólidos. São Paulo: 
Blucher, 2017. Disponível em: < https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/compostagem-e-
vermicompostagem-de-residuos-solidos-1260/meio-ambiente-315>. Acesso em: 14/07/2020.  

STEFFEN, G. K.; STEFFEN, R. B.; ANTONIOLLI, Z. I. Diversidade de minhocas e sua 
relação com ecossistemas naturais e alterados no estado do Rio Grande do Sul. 208 f. Tese 
doutorado (Ciência do Solo) – Departamento de Solos, Universidade Federal de Santa 
Maria, Santa Maria, 2012.  
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/3334/STEFFEN%2c%20GERUSA%20PAULI%
20KIST.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

 
 

 

 

Professor da Disciplina: Jair Alves Dionísio. 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento: Renato Marques 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/AgrobCap1ID-Sim092KU5R.pdf
https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/compostagem-e-vermicompostagem-de-residuos-solidos-1260/meio-ambiente-315
https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/compostagem-e-vermicompostagem-de-residuos-solidos-1260/meio-ambiente-315
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/3334/STEFFEN%2c%20GERUSA%20PAULI%20KIST.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/3334/STEFFEN%2c%20GERUSA%20PAULI%20KIST.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE SOLOS E ENGENHARIA AGRÍCOLA 
Disciplina: AL010 Minhocultura - Período Especial 2020 

Prof. Dr. Jair Alves Dionísio 
jair@ufpr.br  

 

CRONOGRAMA DE AULAS 

M
ÊS

 

DIA HORÁRIO* C.H.  AULA MÉTODO CONTEÚDO (Teórico/Prático) ATIVIDADE 

A
G

O
ST

O
 

10 14:00 -14:50 1 1 Assíncrona Ambientação ao AVA  

11 
14:00 -14:50 1 

2 
Síncrona 

Histórico da Minhocultura Exercício/Questionário/Projeto 
- 3 Assíncrona 

12 
14:00 -14:50 1 

3 
Síncrona 

Conhecendo a Biologia das Minhocas Exercício/Questionário/Projeto 
- 3 Assíncrona 

13 
14:00 -14:50 1 

4 
Síncrona 

Minhocas utilizadas na vermicompostagem Exercício/Questionário/Projeto 
- 3 Assíncrona 

14 
14:00 -14:50 1 

5 
Síncrona 

Instalações técnicas na vermicompostagem Exercício/Questionário/Projeto 
- 3 Assíncrona 

17 
14:00 -14:50 1 

6 
Síncrona 

Substratos para vermicompostagem Exercício/Questionário/Projeto 
- 3 Assíncrona 

18 
14:00 -14:50 1 

7 
Síncrona 

Sistemas de produção Exercício/Questionário/Projeto 
 3 Assíncrona 

19 
14:00 -14:50 1 

8 
Síncrona Resposta das plantas a aplicações com 

vermicomposto Exercício/Questionário/Projeto 
- 3 Assíncrona 

20 
14:00 -14:50 1 

9 
Síncrona 

Compostagem e vermicompostagem Exercício/Questionário/Projeto 
- 3 Assíncrona 

21 
14:00 -14:50 1 

10 
Síncrona 

Lixo domiciliar e vermicompostagem Exercício/Questionário/Projeto 
- 3 Assíncrona 

24 
14:00 -14:50 1 

11 

Síncrona 

Vermicompostagem doméstica Exercício/Questionário/Projeto 
- 3 

Assíncrona 

25 
14:00 -14:50 1 

12 

Síncrona 

Chá de vermicomposto Exercício/Questionário/Projeto 
- 3 

Assíncrona 

26 
14:00 -14:50 1 

13 

Síncrona 

Organismos conviventes/ Inimigos naturais Exercício/Questionário/Projeto 

- 3 
Assíncrona 

27 
14:00 -14:50 1 

14 

Síncrona 

Farinha de minhoca Exercício/Questionário/Projeto 
- 3 

Assíncrona 

28 
14:00 -14:50 1 

15 

Síncrona 

Produtos da vermicompostagem  Exercício/Questionário/Projeto 
- 3 

Assíncrona 

 31    Síncrona Prova Teórica 
 

   60  
 

Carga horária Total 
 



AULAS 

As datas indicadas para as aulas “Assíncronas” se referem à data em que o material será disponibilizado ao 

discente. Para as aulas “Síncronas”, as datas se referem aos dias em que haverá videoconferência, sempre às 14 

horas, pela plataforma Google Meet®. O link para videoconferência das aulas síncronas será encaminhado no mesmo 

dia da aula, pelo e-mail UFPR, no período da manhã. 

 

AVALIAÇÕES: 

A participação dos alunos nas aulas síncronas corresponde a 25% da nota final.  
A entrega das atividades assíncronas, na forma de questionários/formulários, corresponde a 25% da nota final, a 

serem entregues até às 23h59min do dia da aula. 
Em uma das atividades, que corresponde a 50% da nota final, o aluno terá que elaborar um projeto de um 

minhocário comercial, indicando: localização, áreas, instalações, fonte de matéria orgânica, sistema de produção, 
controle de inimigos naturais, produtos gerados e viabilidade econômica. Cada trecho do vídeo será apresentado 
conforme indicação no cronograma de aulas. 

O material relativo ao conteúdo prático das atividades assíncronas de 2 a 15 serão disponibilizados na forma de 
artigos científicos, textos e capítulos de livro. O material complementar, na forma de apostilas de autoria do 
coordenador da disciplina também será fornecido na plataforma. 

A entrega das atividades assíncronas, na forma de questionários/exercícios/projeto, corresponde a 100% da 
nota final, a serem entregues até às 23h59min do dia da aula no 15. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGRPOPECUÁRIA. Minhocultura e vermicompostagem: interface com 
sistema de produção, meio ambiente e agricultura de base familiar. Brasília: Embrapa, 2015. 

 RUPPERT, E. E.; FOX, R. S.; BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados. 7. ed. São Paulo: Roca, 2005. 

 LOURENÇO, N. M. G. Vermicompostagem: Gestão de resíduos orgânicos, princípios, processos e 
aplicações. Lisboa: Pubilidisa, 2010.  

 MORSELLI, T. B. G. A. Minhocultura. Pelotas: Editora Universitária UFPEL, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 AQUINO, A M.; ASSIS, R. L. Agroecologia Princípios e Técnicas para uma Agricultura Orgânica Sustentável. 

Brasília: Embrapa, 2005. Disponível em: < https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/AgrobCap1ID-

Sim092KU5R.pdf>.  Acesso em: 01/07/2020. 

 

 BOSCO, T. C. Compostagem e Vermicompostagem de Resíduos Sólidos. São Paulo: Blucher, 2017. Disponível 

em: < https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/compostagem-e-vermicompostagem-de-residuos-solidos-

1260/meio-ambiente-315 >. Acesso em: 14/07/2020.  

 

 STEFFEN, G. K.; STEFFEN, R. B.; ANTONIOLLI, Z. I. Diversidade de minhocas e sua relação com ecossistemas 

naturais e alterados no estado do Rio Grande do Sul. 208 f. Tese doutorado (Ciência do Solo) – Departamento 

de Solos, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2012.  

https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/3334/STEFFEN%2c%20GERUSA%20PAULI%20KIST.pdf?seque

nce=1&isAllowed=ySTEFFEN, G. K.; STEFFEN, R. B.; ANTONIOLLI, Z. I. Diversidade de minhocas e sua relação 

com ecossistemas naturais e alterados no estado do Rio Grande do Sul. 208 f. Tese doutorado (Ciência do 

Solo) – Departamento de Solos, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2012.  

https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/3334/STEFFEN%2c%20GERUSA%20PAULI%20KIST.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/AgrobCap1ID-Sim092KU5R.pdf
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/AgrobCap1ID-Sim092KU5R.pdf
https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/compostagem-e-vermicompostagem-de-residuos-solidos-1260/meio-ambiente-315
https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/compostagem-e-vermicompostagem-de-residuos-solidos-1260/meio-ambiente-315
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/3334/STEFFEN%2c%20GERUSA%20PAULI%20KIST.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/3334/STEFFEN%2c%20GERUSA%20PAULI%20KIST.pdf?sequence=1&isAllowed=y


UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE SOLOS E ENGENHARIA AGRÍCOLA
Disciplina: Fauna Edáfica AL 057 Período Especial 2020

Prof. Dra. Marcia Marzagão Ribeiro marzagao@ufpr.br

CRONOGRAMA

MÊS DIA HORÁRIO Método Aula /C.H. CONTEÚDO (Teórico/Prático) ATIVIDADE

Ag
os
to

11 7:00-
11:00

Assíncrona 1/4 Ambientação ao AVA. Introdução,
Conceitos básicos, Classificação da
Fauna Edáfica.

Postagem de Boas vindas- leitura de
artigos.

13 7:00-
11:00

Assíncrona 2/4 Organismos: Insecta-Díptera Questionário e exercícios
Relatório. Comentário de vídeo. Chaves.
Desenhos esquemáticos

18 7:00-
11:00

Assíncrona 3/4 Organismos: Mollusca-GastropodaLeitura do material sugerido e Reescrita.

20 7:00-
11:00

Assíncrona 4/4 Organismos: Aracnida, Crustácea Questionário e exercícios
Relatório. Comentário de vídeo. Chaves.
Desenhos esquemáticos

25 7:00-
11:00

Assíncrona 5/4 Aspectos taxonômicos, ecológicos
e biológicos dos organismos do
solo.

Questionário e exercícios
Relatório. Comentário de vídeo. Chaves.
Desenhos esquemáticos

27 7:00-
11:00

Assíncrona 6/4 Organismos: Entognata Relatório. Comentário de vídeo. Chaves.
Desenhos esquemáticos

29 7:00-
11:00

Assíncrona 7/4 Coletas (aula teórica). Relatório (modelo disponível no site da
disciplina -postagem) comentário sobre o
vídeo

Se
te
m
br
o

01 7:00-
11:00

Assíncrona 8/4 Qualidade dos
solos/Biodiversidade

Relatório(modelo disponível no site da
disciplina-postagem) comentário sobre
vídeo

03 7:00-
11:00

Assíncrona 9/4 Organismos: Orthoptera,
Coleoptera

Relatório. Comentário de vídeo. Chaves.
Desenhos esquemáticos

08 7:00-
11:00

Assíncrona 10/4 Organismos: Insecta
(Hymenoptera e Isoptera).

Questionário. Postagem comentário sobre o
vídeo. Chaves dicotômicas. Desenho
esquemático

10 7:00-
11:00

Assíncrona 11/4 Impactantes da Fauna Edáfica:
Agrotóxicos, formas de
mecanização, insumos químicos.

Relatório (modelo disponível no site da
disciplina -postagem comentário sobre o
vídeo

12 7:00-
11:00

Assíncrona 12/4 Impactantes da Fauna Edáfica:
Agrotóxicos continuidade.

Leitura e reescrita de artigos

15 7:00-
11:00

Assíncrona 13/4 Solo vivo: Compostagem.
Solo vivo Bokashi.

Questionário e exercício
Encaminhamento de atividade em formato
streeming ou power point .

17 7:00-
11:00

Assíncrona 14/4 Organismos: Miriapoda e Anelida
(minhocários),

Relatório. Comentário de vídeo. Chaves.
Desenhos esquemáticos
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22 7:00-
11:00

Assíncrona 15/4 Pesquisa em biologia do solo
Levantamentos/taxonomistas.

Questionário. Relatório (modelo disponível
no site da disciplina -postagem comentário
sobre o vídeo

AULAS

As datas indicadas para as aulas Assíncronas, se referem a data em que o material será
disponibilizado ao discente. Para as aulas, as datas e horários respectivos se referem
aos dias em que haverá videoaula gravada,exercícios listados para entrega, leitura e
reescrita. Sempre as postagens das atividades devem ser dentro do horário de aula,
pela plataforma Microsoft Teams, caso tenha dificuldade poderá ser utilizado também
o Google Meet® ou Skype. O site da disciplina com os exercícios e bibliografias será o
local onde o estudante terá acesso a todo o material necessário para desenvolvimento
das atividades link http://www.agrarias.ufpr.br/portal/marzagao/.

AVALIAÇÕES:
A entrega das atividades assíncronas, na forma de questionários/exercícios/vídeos,
desenhos esquemáticos/exercícios/releitura e outros, corresponde a 100% da nota
final, a serem entregues dentro do horário de aula estipulado, os materiais estarão
disponíveis desde o primeiro dia da aula.

http://www.agrarias.ufpr.br/portal/marzagao/

