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

Disc. (Carga horária): 
60h 

Nutrição de cães e gatos AZ066 

Ciclo  1 Início 13/07/20 Final 25/09/20 

Responsável da 
disciplina 

Prof. Ananda Portella Félix 

Aspectos gerais 
- A disciplina será conduzida principalmente no ambiente virtual da UFPR de modo assíncrono (videoaulas 
gravadas).  
- Todas às sextas-feiras - 13:30h-17:30h (horário que seria da disciplina presencial), a professora estará online 
na plataforma Jitsi–UFPR para conversar e sanar as dúvidas dos alunos interessados (comunicação síncrona).   
 

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

13/07/20 (01) Módulo I – 
Apresentação da 
disciplina e Mercado 
pet food 
Videoaulas 

- Videoaula da professora explanando sobre a 
disciplina e dicas para o seu melhor 
aproveitamento. 
- Videoaula da professora sobre Mercado pet food. 
- Objetivo de apresentar a disciplina, dicas para 
melhor aproveitamento e critérios de avaliação. 
- Objetivo de caracterizar o Mercado pet food.  

2h 
 

13/07/20 com 
leitura até 
17/07/20 

Leitura de manual - Manual pet food Brasil 10a Edição (pg 26-35). 
Disponível em: http://abinpet.org.br/manual-pet-
food-brasil/  
- Objetivo de reforçar o conteúdo da videoaula com 
manual utilizado pela indústria. 

2h 

13/07/20 com 
participação 
até 
17/07/20 

Fórum de discussão - Quais tendências de mercado são oriundas da 
humanização e não das necessidades de cães e 
gatos? 
- Objetivo de discutir o tema da aula, avaliar a 
compreensão dos alunos sobre o módulo e tirar 
dúvidas. 
- Compõe nota e presença. 

1h 

Total   5h/semana 

20/07/20 (02) Módulo 2 – 
Comportamento 
alimentar de cães e 
gatos 
Videoaula 

- Videoaula da professora sobre Comportamento 
alimentar de cães e gatos. 
- Objetivo de apresentar as diferenças do 
comportamento alimentar de cães e gatos e a sua 
relação com a nutrição desses animais. 

1h 

20/07/20 com 
leitura até 
24/07/20 

Leitura de texto - Tobie, C.; Péron, F.; Larose, C. Assessing Food 
Preferences in Dogs and Cats: A Review of the 
Current Methods. Animals, 5, 126-137, 2015. 
- Objetivo de reforçar o conteúdo da videoaula. 

2h 

20/07/20 com 
participação 

Fórum de discussão - Quais as principais alterações no comportamento 
alimentar de cães e gatos, em relação aos seus 

1h 
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até 
24/07/20 

ancestrais? 
- Objetivo de discutir o tema da aula, avaliar a 
compreensão dos alunos sobre o módulo e tirar 
dúvidas. 
- Compõe nota e presença. 

Total   4h/semana 

27/07/20 (03) Módulo 3 – Fisiologia 
da digestão de cães e 
gatos 
Videoaula 

- Videoaula da professora sobre Fisiologia da 
digestão de cães e gatos. 
- Objetivo apresentar as diferenças da fisiologia 
digestiva de cães e gatos e a sua relação com a 
nutrição desses animais. 

1h:30 
 

27/07/20 com 
leitura até 
31/07/20 

Leitura de texto - Vicky Aspinall. Anatomy and Physiology of the Dog 
and Cat. The Digestive System, Veterinary Nursing 
Journal, 19:3, 94-99, 2004. 
- Objetivo de reforçar o conteúdo da videoaula. 

2h:30 

27/07/20 com 
participação 
até 
31/07/20 

Fórum de discussão - As alterações nutricionais da dieta atual de cães e 
gatos são compatíveis com a sua fisiologia 
digestiva? 
- Objetivo de discutir o tema da aula, avaliar a 
compreensão dos alunos sobre o módulo e tirar 
dúvidas. 
- Compõe nota e presença. 

1h 

Total   5h/semana 

03/08/20 (04) Módulo 4 – Proteínas 
para cães e gatos 
Videoaula 

- Videoaula da professora sobre proteínas para cães 
e gatos. 
- Objetivo de apresentar as necessidades de 
aminoácidos e proteína e fontes proteicas para 
cães e gatos. 

2h 
 

03/08/20 com 
entrega até 
07/08/20 

Atividade - Identificação e discussão sobre os níveis e fontes 
de proteínas encontrados nos rótulos de alimentos 
para cães e gatos. 
- Objetivo de reforçar o conteúdo da videoaula. 
- Compõe nota 

3h 

03/08/20 com 
participação 
até 
07/08/20 

Fórum de discussão - As fontes e níveis encontrados são coerentes com 
o tipo de alimento avaliado? 
- Objetivo de discutir o tema da aula, avaliar a 
compreensão dos alunos sobre o módulo e tirar 
dúvidas. 
- Compõe nota e presença. 

1h 

Total   6h/semana 

10/08/20 (05) Módulo 5 – 
Carboidratos para cães 
e gatos 
Videoaula 

- Videoaula da professora sobre amido e fibras para 
cães e gatos. 
- Objetivo de apresentar as funções fisiológicas do 
amido e fibras e suas principais fontes para cães e 
gatos. 

2h 
 

10/08/20 com 
entrega até 
14/08/20 

Atividade - Identificação e discussão sobre os níveis e fontes 
de amido e fibras encontrados nos rótulos de 
alimentos para cães e gatos. 

3h 
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- Objetivo de reforçar o conteúdo da videoaula. 
- Compõe nota 

10/08/20 com 
participação 
até 
14/08/20 

Fórum de discussão - As fontes e níveis encontrados são coerentes com 
o tipo de alimento avaliado? 
- Objetivo de discutir o tema da aula, avaliar a 
compreensão dos alunos sobre o módulo e tirar 
dúvidas. 
- Compõe nota e presença. 

1h 

Total   6h/semana 

17/08/20 (06) Módulo 6 – Lipídios 
para cães e gatos 
Videoaula 

- Videoaula da professora sobre lipídios para cães e 
gatos. 
- Objetivo de apresentar as necessidades de ácidos 
graxos e lipídios e fontes lipídicas para cães e gatos. 

2h 
 

17/08/20 com 
entrega até 
21/08/20 

Atividade - Identificação e discussão sobre os níveis e fontes 
de lipídios encontrados nos rótulos de alimentos 
para cães e gatos. 
- Objetivo de reforçar o conteúdo da videoaula. 
- Compõe nota. 

3h 

17/08/20 com 
participação 
até 
21/08/20 

Fórum de discussão - As fontes e níveis encontrados são coerentes com 
o tipo de alimento avaliado? 
- Objetivo de discutir o tema da aula, avaliar a 
compreensão dos alunos sobre o módulo e tirar 
dúvidas. 
- Compõe nota e presença. 

1h 

Total   6h/semana 

24/08/20 (7) Módulo 7 – 
Processamento de 
rações para cães e 
gatos 
Videoaula 

- Videoaula da professora sobre processamento de 
alimentos para cães e gatos. 
- Objetivo de apresentar as principais 
características do processamento industrial de 
dietas para cães e gatos. 

1h 

24/08/20 até 
28/08/20 

Video do youtube - Vídeo extrusão – Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=KJ8bMisWuLw 
- Objetivo de ilustrar os detalhes do processo de 
extrusão. 

30min 

24/08/20 com 
participação 
até 
28/08/20 

Atividade - Aferição da qualidade dos extrusados. 
- Objetivo de capacitar os alunos a identificar a 
qualidade de dietas extrusadas para cães e gatos.  
- Compõe nota e presença. 

2h30 

Total   4h/semana 

31/08/20 (08) Módulo 8 – Formulação 
de rações extrusadas 
Videoaula 

- Videoaula da professora sobre formulação de 
alimentos extrusados para cães e gatos. 

1h30 

31/08/20 com 
leitura até 
04/09/20 

Consulta de manual - Consultar as tabelas das Necessidades nutricionais 
de cães e gatos da FEDIAF - Nutritional Guidelines. 
Disponível em: http://www.fediaf.org/self-
regulation/nutrition.html 
- Objetivo de capacitar o aluno a identificar e 
interpretar as necessidades nutricionais de cães e 

1h30 

https://www.youtube.com/watch?v=KJ8bMisWuLw
http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html
http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html


 
 
 
 
 

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 
 

gatos apresentadas no guia nutricional para uso na 
formulação de rações. 

31/08/20 com 
participação 
até 
04/09/20 

Atividade - Formulação de um alimento extrusado para cães 
ou gatos. 
- Objetivo de avaliar a compreensão do aluno sobre 
o módulo.  
- Compõe nota e presença. 

3h 

Total   6h/semana 

07/09/20 (09) Módulo 9 – Formulação 
de dietas caseiras 
Videoaula 

- Videoaula da professora sobre formulação de 
dietas caseiras para cães e gatos. 

1h30 

07/09/20 com 
leitura até 
11/09/20 

Consulta de manual - Consultar as tabelas de composição de alimentos 
para humanos – TACO UNICAMP. Disponível em: 
www.nepa.unicamp.br 
- Objetivo de capacitar o aluno a preencher a 
planilha de formulação com a composição química 
de alimentos humanos. 

1h30 

07/09/20 com 
participação 
até 
11/09/20 

Atividade - Formulação de um alimento caseiro para cães ou 
gatos. 
- Objetivo de avaliar a compreensão do aluno sobre 
o módulo.  
- Compõe nota e presença. 

3h 

Total   6h/semana 

14/09/20 (10) Módulo 10 – Cálculo do 
fornecimento de ração 
e manejo alimentar 
Videoaula 

- Videoaula da professora sobre manejo alimentar 
de cães e gatos. 

1h30 

14/09/20 com 
leitura até 
18/09/20 

Consulta de manual - Leitura sobre as Necessidades energéticas de cães 
e gatos da EDIAF - Nutritional Guidelines. 
Disponível em: http://www.fediaf.org/self-
regulation/nutrition.html 
- Objetivo de capacitar o aluno a interpretar e 
utilizar corretamente as diferentes equações para 
estimativa das necessidades energéticas de cães e 
gatos. 

1h30 

14/09/20 com 
participação 
até 
18/09/20 

Atividade - Exercícios de cálculo de fornecimento de ração e 
programa de perda de peso. 
- Objetivo de capacitar o aluno para correto manejo 
alimentar de cães e gatos. 
- Compõe nota e presença. 

3h 

Total   6h/semana 

21/09/20 (10) 
Apresentação 
e discussão 
entre 21/09 a 
25/09/20 

Módulo 11 – 
Elaboração de alimento 
comercial para cães e 
gatos 

- Apresentação e discussão do trabalho final da 
disciplina pelos alunos.  
- Objetivo de avaliar a compreensão do aluno sobre 
a disciplina e tirar dúvidas. Ainda, objetiva-se 
integrar e concluir os principais conceitos vistos 
durante a disciplina.   
- Compõe nota e presença. 

6h 

http://www.nepa.unicamp.br/
http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html
http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html
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Total   6h/semana 

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 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: Nutrição de cães e gatos Código: AZ066 

Natureza:  
(   ) Obrigatória  
( x ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

Nutrição animal 
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)  
 

Mercado de alimentos para cães e gatos. Comportamento alimentar de cães e gatos. Fisiologia da digestão 
de cães e gatos. Necessidades nutricionais e fontes de proteínas, lipídios e carboidratos para cães e gatos. 
Processamento de rações. Formulação de rações extrusadas e dietas caseiras. Cálculo do fornecimento 
de alimento e programas para a perda de peso.  

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

Mercado de alimentos para cães e gatos no Brasil e Mundo e tipos de alimentos comerciais. 
Comportamento alimentar dos ancestrais e dos cães e gatos domésticos e a sua relação com a nutrição 
desses animais. Fisiologia da digestão, metabolismo e particularidades anatômicas do sistema 
gastrintestinal de cães e gatos e a sua relação com a nutrição desses animais. Necessidades nutricionais 
e fontes de proteínas e aminoácidos para cães e gatos. Necessidades nutricionais e fontes de amido e 
fibras para cães e gatos. Necessidades nutricionais e fontes de ácidos graxos e lipídios para cães e gatos. 
Processamento de rações: etapas do processo, detalhamento da extrusão, secagem e recobrimento e 
qualidade do extrusado. Formulação de rações extrusadas. Formulação de dietas caseiras. Cálculo do 
fornecimento de alimento e programas para a perda de peso.  

 
OBJETIVO GERAL 

 
Capacitar o aluno sobre a nutrição e alimentação de cães e gatos, de modo que ele possa aplicar esses 
conceitos na prática de formulação de rações e dietas caseiras e na análise crítica e escolha de alimentos 
comerciais para essas espécies. Ainda, objetiva-se capacitar o aluno para identificação da condição 
corporal de cães e gatos e correta aplicação de manejo alimentar para esses animais.   
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Formular dietas extrusadas e caseiras para cada condição fisiológica específica de cães e gatos. 
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Identificar a condição corporal e o adequado manejo alimentar de cada indivíduo. 
Interpretar os rótulos e escolher o alimento comercial compatível com cada indivíduo. 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 A avaliação da disciplina será constituída por três atividades distintas:  
- Participação em seis fóruns de discussão. (20 pontos) 
- Realização de quatro exercícios. (40 pontos) 
- Realização do trabalho de desenvolvimento de um alimento comercial para cães ou gatos. (40 pontos) 
A nota final será constituída pela média ponderada dessas três 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 (mínimo 03 títulos) 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO – 
ABINPET. Manual pet food Brasil. 10ed. 2020 
FEDIAF - The European Pet Food Industry Federation. Nutritional guidelines. FEDIAF, 2019, 86p.  
NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient Requirements of Dogs and Cats. National Academy 
Press: Washington, DC, USA, 2006, 426p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

ASSOCIATION OF AMERICAN FEED CONTROL OFFICIALS - AAFCO. Dog and cat nutrient profiles. 
Official Publications of the Association of American Feed Control Officials Incorporated. AAFCO, Oxford, IN, 
USA, 2003. 
BUTOLO, J.E. Qualidade de Ingredientes na Alimentação Animal. 1ªed. Campinas: CBNA, 2002, 430p. 
TOBIE, C.; PÉRON, F.; LAROSE, C. Assessing Food Preferences in Dogs and Cats: A Review of the 
Current Methods. Animals, 5, 126-137, 2015. 
VIEIRA, S.L. Consumo e preferência alimentar dos animais domésticos, Londrina: Phytobiotics, 2010. 
315p. 
VICKY, A. Anatomy and Physiology of the Dog and Cat. The Digestive System, Veterinary Nursing Journal, 
19:3, 94-99, 2004. 

 
 
 

 

Professor da Disciplina: Ananda Portella Félix 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 



Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Setor de Ciências Biológicas
Departamento de Botânica

Curitiba, 26 de junho de 2020. 

Ao Colegiado do Curso de Zootecnia

Universidade Federal do Paraná

Prezados,

Para  fins  de  aprovação  pelo  Colegiado,  justificamos a  solicitação  de

abertura  da  disciplina  BB081  –  Ecologia  Básica,  Curso  de  Zootecnia,  no

período especial, bem como anexamos os documentos requeridos para tal.

Justificativa 

Em função da pandemia Covid-19 e em virtude do período especial que

possibilita a oferta de disciplina na modalidade de ensino remoto emergencial

(ERE),  conforme  Resolução  59/2020  CEPE,  os  professores  da  disciplina

BB081 propõem sua abertura para o período entre 15/07/2020 e 09/09/2020. A

disciplina  será  ministrada  de  forma  remota  pelo  Prof.  Marcos  Bergmann

Carlucci e pela Profa. Isabela Galarda Varassin, ambos do Departamento de

Botânica desta Universidade.

Acreditamos  que  a  oferta  da  disciplina  Ecologia  Básica  no  período

especial  seja  importante  por  haver  grande  demanda por  parte  dos  alunos,

como ficou evidente em enquete que realizamos de forma remota com alunos

da Engenharia Ambiental e Zootecnia, cursos atendidos por esta disciplina. De

36  alunos  matriculados  na  disciplina  regular  2020/1  que  responderam,  33

relataram que têm interesse em cursar a disciplina no período especial. 

Esta é uma disciplina majoritariamente teórica, perfazendo cerca de 75%

da carga horária, pois abarca todo o conteúdo básico da Ecologia de forma

abrangente e sintética em apenas 60 h. A maioria das atividades práticas desta



disciplina  (25%)  eram  executadas  em  laboratório  com  a  utilização  de

computadores.  Assim,  será  fácil  adaptar  essas  atividades  para  a  realidade

remota.  Duas  aulas  práticas  contemplavam coleta  de  dados  em campo no

próprio Centro Politécnico ou Campus Botânico. Essas atividades consistiam

em coleta de dados abióticos em área de floresta e área aberta e coleta de

dados de biodiversidade em área de floresta. Após a coleta, os dados eram

processados e analisados em laboratório com o uso de computadores. Ambas

as  atividades  serão  adaptadas  através  da  utilização  de  dados  coletados

disponíveis na literatura ou em bases de dados na Internet.  Os professores

ressaltarão os métodos utilizados na coleta dos dados. A parte de exploração e

análise dos dados em programa estatístico será mantida nos mesmos moldes

em que eram realizadas em laboratório, com pequena adaptação à realidade

remota.  Ressaltamos que todos os conteúdos da disciplina presencial  serão

abordados na disciplina remota, a qual terá a mesma carga horária (60 h).

A disciplina será conduzida através de atividades síncronas de 1 h de

duração,  seguidas  de  atividades  assíncronas  de  3.3  h  de  duração.  As

atividades síncronas consistirão em reunião entre professor e alunos e serão

realizadas por  videoconferência em plataformas virtuais.  Serão utilizadas as

plataformas  TEAMS/UFPR e  UFPR Virtual.  Nas  atividades  síncronas  serão

apresentados os conteúdos teóricos, enquanto as assíncronas consistirão de

atividades práticas no formato de estudos dirigidos e exercícios teóricos.  A

avaliação será feita através de listas de exercícios que acompanharão o estudo

dirigido  entregue  após  cada  atividade  síncrona.  A média  do  semestre  será

calculada  através  da  média  aritmética  simples  das  notas  das  listas  de

exercícios. A disciplina será ofertada para 5 alunos da Zootecnia.

Cronograma detalhado de execução

Informamos abaixo o cronograma detalhado de execução da disciplina.

As aulas síncronas ocorrerão às quartas e sextas-feiras, das 14:00 às 15:00,

no período de 15 de julho a 02 de setembro de 2020. 



Plano de ensino (ficha 2) da disciplina ou unidade curricular

Por favor, veja a ficha 2 em anexo.

Contato dos docentes

Marcos Bergmann Carlucci (Coordenador da disciplina)
Departamento de Botânica, BL, UFPR
marcos.carlucci@gmail.com

Isabela Galarda Varassin 
Departamento de Botânica, BL, UFPR
isagalarda@gmail.com

Número de vagas em turma de disciplina

Serão ofertadas 5 vagas para alunos da Zootecnia.

Prof. Dr. Marcos Bergmann Carlucci (Coordenador)      Vide assinatura no SEI 

Profª Drª Isabela Galarda Varassin (DBOT, BL, UFPR)   Vide assinatura/ciência no SEI

Data Conteúdo Professor CH

15/07/2020 Marcos Carlucci 4.3

17/07/2020 Respostas dos organismos às variações físicas do ambiente Marcos Carlucci 4.3

22/07/2020 Organismos: história de vida, cenário evolutivo e reprodução Marcos Carlucci 4.3

24/07/2020 Ecologia de populações: estrutura e distribuição Marcos Carlucci 4.3

29/07/2020 Ecologia de populações: crescimento e regulação Marcos Carlucci 4.3

31/07/2020 Ecologia de populações: Interações Marcos Carlucci 4.3

05/08/2020 Ecologia de comunidades: estrutura Marcos Carlucci 4.3

12/08/2020 Ecologia de comunidades: regulação; Sucessão ecológica Isabela Varassin 4.3

14/08/2020 Isabela Varassin 4.3

19/08/2020 Funcionamento dos ecossistemas terrestres e aquáticos Isabela Varassin 4.3

21/08/2020 Ecologia da paisagem Isabela Varassin 4.3

26/08/2020 Biodiversidade, história e biogeografia Isabela Varassin 4.3

28/08/2020 Mudanças climáticas globais recentes Isabela Varassin 4.3

02/09/2020 Sustentabilidade e conservação Isabela Varassin 4.3

09/09/2020 Exame final Marcos & Isabela

60

Apresentação do curso/ Introdução à ecologia, histórico e níveis 
de organização/ Condições e recursos ambientais

Organização geral dos ecossistemas/Produção primária; Fluxo 
de energia e Fluxo de matéria; Ciclos biogeoquímicos

mailto:isagalarda@gmail.com
mailto:marcos.carlucci@gmail.com
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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: Ecologia Básica Código: BB081
Natureza: 
(  ) Obrigatória 
( X ) Optativa

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD
CH Total: 60

CH semanal: 04

Padrão (PD): 
00

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) 

Conceitos ecológico-evolutivos nos níveis de organismos, populações, comunidades e ecossistemas; introdução a 
abordagens metodológicas em estudos ecológicos nos diferentes níveis; atividades práticas (remotas) sobre temas 
de interesse técnico na área; discussão sobre os efeitos da intervenção humana na estrutura e funcionamento dos 
sistemas ecológicos.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Introdução à ecologia, histórico e níveis de organização. Condições ambientais e recursos abióticos e bióticos. 
Respostas dos organismos às variações físicas do ambiente. Variações no ambiente físico: clima e biomas. 
Organismos: história de vida, cenário evolutivo e reprodução. Ecologia de populações: estrutura e distribuição, 
crescimento e regulação, interações interespecíficas. Ecologia de comunidades: estrutura e regulação, medidas e 
índices de diversidade, sucessão ecológica. Biodiversidade, história e biogeografia. Ecossistemas: organização geral, 
produção primária, fluxo de energia e fluxo de matéria, ciclos biogeoquímicos, funcionamento dos ecossistemas 
terrestres e aquáticos. Ecologia da Paisagem. Mudanças climáticas globais históricas e recentes. Aplicações 
ecológicas, sustentabilidade e conservação. 

OBJETIVO GERAL

O aluno deverá demonstrar domínio sobre conceitos gerais e básicos nos diferentes níveis de organização 
ecológica.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitar o aluno a reconhecer e descrever processos ecológicos, identificando fatores geradores atuais e históricos
de padrões observados. Elaborar planos de estudo, dar embasamento para a coleta de dados ecológicos e utilizar as

ferramentas analíticas básicas em estudos nos diferentes níveis de organização ecológica. Compreender textos
científicos na área.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será conduzida através de atividades síncronas de 1 h de duração, seguidas de atividades assíncronas 
de 3.3 h de duração. As atividades síncronas consistirão de reunião entre professor e alunos, abordarão os 
conteúdos teóricos e serão realizadas por videoconferência em plataformas virtuais. Serão utilizadas as plataformas 
TEAMS/UFPR e UFPR Virtual. As atividades assíncronas consistirão de atividades práticas no formato de estudos 
dirigidos.
As atividades síncronas serão realizadas às quartas-feiras e sextas-feiras às 14:00.
As informações sobre a disciplina ficarão também disponíveis na página da disciplina 
(https://sites.google.com/site/ecologiabasicabb048/home), onde serão postados os estudos dirigidos para as 

https://sites.google.com/site/ecologiabasicabb048/home
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atividades assíncronas.
Serão abertas 5 vagas de forma que a relação numérica entre docente e discentes possa permitir condições de 
comunicação efetiva.

Cronograma:
15/7 Apresentação do curso/ Introdução à ecologia, histórico e níveis de organização/ Condições e recursos 
ambientais
17/7 Respostas dos organismos às variações físicas do ambiente
22/7 Organismos: história de vida, cenário evolutivo e reprodução
24/7 Ecologia de populações: estrutura e distribuição
29/7 Ecologia de populações: crescimento e regulação
31/7 Ecologia de populações: Interações
05/8 Ecologia de comunidades: estrutura
12/8 Ecologia de comunidades: regulação; Sucessão ecológica
14/8 Organização geral dos ecossistemas/Produção primária; Fluxo de energia e Fluxo de matéria; Ciclos 
biogeoquímicos
19/8 Funcionamento dos ecossistemas terrestres e aquáticos
21/8 Ecologia da paisagem
26/8 Biodiversidade, história e biogeografia
28/8 Mudanças climáticas globais recentes
02/9 Sustentabilidade e conservação
04/9 Tema extra
09/9 Exame final

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 A avaliação será feita através de listas de exercícios que acompanharão o estudo dirigido entregue após cada 
atividade síncrona. A média do semestre será calculada através da média aritmética simples das notas das listas de 
exercícios.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

Begon, M., Towsend, C.R. & Harper, J.L. 2007. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 4ª ed. Artmed, Porto Alegre.

Ricklefs, R. E. 2010. A economia da natureza, 6ª ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.

Towsend, C.R., Begon, M. & Harper, J.L. 2006. Fundamentos em Ecologia. 2ª ed. Artmed, Porto Alegre.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

Cain, M. L., Bowman, W. D., & Hacker, S. D. 2017. Ecologia. Artmed, Porto Alegre.

Gotelli, N. J. 2007. Ecologia. Ed. Planta. 420 p.

Gurevitch, J., Scheiner, S.M. & Fox, G.A. 2009. Ecologia Vegetal. 2ª ed. Artmed, Porto Alegre.

Krebs, C. J. 2009. Ecology: the experimental analysis of distribution and abundance. Pearson, San Francisco.

Odum, E. P. & Barret, G. W. 2007. Fundamentos de ecologia. Thomson Learning, São Paulo. 612 p.

Professor da Disciplina:

Prof. Dr. Marcos Bergmann Carlucci (Coordenador)    vide assinatura digital no SEI
Profa. Dra. Isabela Galarda Varassin                            vide assinatura/ciência digital no SEI

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  
Prof. Gedir de Oliveira Santos (Chefe DBOT)               vide assinatura/ciência digital no SEI
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CRONOGRAMA DE DISCIPLINA - PE (Resol. 59/20 CEPE) 

Disc. (Carga horária): Genética Básica e Evolução (60) BG024 

Ciclo  1 Início 14/07/2020 Final 22/09/2020 

Responsáveis da disciplina Prof.ª Marcia Holsbach Beltrame e Prof.ª Daniela 
Fiori Gradia 

 

Data Aula/Tema/Módulo Recurso Didático/Objetivo Carga 
Horária 

Módulo I – Professoras Daniela e Márcia 
14/07/2020 Módulo I – Aula 1: 

Ambientação em 
atividade síncrona 

Aula virtual síncrona pelo Microsoft 
Teams, para apresentar a disciplina, os 
recursos digitais, forma de registro de 
presença e procedimentos de avaliação.  

1h 
 

 Módulo I – Questionário 
online (a ser realizado 
na semana) 

Questionário inicial online, que servirá 
como uma sondagem das expectativas 
dos alunos, qual o conhecimento que eles 
possuem em genética e a relação entre o 
conteúdo aprendido e a futura profissão. 

1h 

Total   2h 

Módulo II – Professora Daniela 

21/07/2020 Módulo II – Aula 
síncrona 2; Tema: 
Estrutura e função dos 
ácidos nucleicos 

Aula virtual síncrona pelo Microsoft 
Teams. Objetivo: discutir o tema e tirar 
dúvidas; 

3h 

 Módulo II – Atividade 
sobre a aula síncrona 2, 
do dia 21/07, a ser 
realizada na semana. 

Arquivo digital disponível no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Identificar estruturas básicas 
estudadas pela genética e dar detalhes 
relevantes ao conteúdo.  
Os alunos devem identificar, em imagens 
escolhidas pelos professores, estruturas 
comuns da genética básica, escrever uma 
pequena definição do que é aquela 
estrutura e em qual ou quais fases do 
ciclo celular ela está presente. 

2h 

28/07/2020 Módulo II – Aula 
síncrona 3; Tema: 
Replicação do DNA 

Aula virtual síncrona pelo Microsoft 
Teams. Objetivo: discutir o tema e tirar 
dúvidas;  

3h 

 Módulo II – Atividade 
sobre a aula síncrona 3, 
do dia 28/07, a ser 
realizada na semana. 

Arquivo digital disponível no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Relação entre taxas de 
replicação, momento do ciclo celular e 
função de cada tecido. 
Os alunos receberão uma tabela com 
diferentes taxas de divisão celular em 

2h 
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diferentes tecidos, inclusive de células 
tumorais. Eles devem utilizar o 
conhecimento adquirido em aula e os 
dados recebidos para relacionar os 
conceitos de “taxa de divisão celular” 
com replicação do DNA, justificar porque 
diferentes tecidos têm diferentes taxas 
de replicação e se essa taxa é sempre 
constante ou se tem variações ao longo 
da vida do organismo.  

04/08/2020 Módulo II – Aula 
síncrona 4; Tema: O 
fluxo da informação 
genética – Transcrição e 
tradução 

Aula virtual síncrona pelo Microsoft 
Teams. Objetivo: discutir o tema e tirar 
dúvidas; 

3h 

 Módulo II – Atividade 
sobre a aula síncrona 4, 
do dia 04/08, a ser 
realizada na semana. 

Arquivo digital disponível no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Organização dos elementos de 
transcrição e tradução na ordem correta, 
justificando suas escolhas. 
Os alunos receberão representações 
gráficas de elementos constituintes dos 
processos de transcrição e tradução. 
Estes elementos serão imagens 
separadas e poderão ser movidos e 
reorganizados como um quebra-cabeça. 
A ideia é que os alunos organizem todos 
os elementos de forma a representar 
corretamente a sequência dos eventos 
da transcrição e tradução. Os alunos 
também devem escrever um texto 
justificando sua organização explicando a 
utilidade de cada elemento. Esses 
elementos são: molécula sinalizadora, 
receptor de membrana, fatores de 
transcrição, O DNA, RNA, RNA 
polimerase, ribossomos e proteína. 

2h 

11/08/2020 Módulo II – Aula 
síncrona 5; Tema: 
Variabilidade Genética: 
Mutações e 
Polimorfismos 

Aula virtual síncrona pelo Microsoft 
Teams. Objetivo: discutir o tema e tirar 
dúvidas; 

3h 

 Módulo II – Atividade 
sobre a aula síncrona 5, 
do dia 11/08, a ser 
realizada na semana. 

Arquivo digital disponível no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Identificação e caracterização 
de mutações em uma sequência de DNA. 
Os alunos receberão sequências de DNA 
com e sem mutações e devem 

2h 
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transcrevê-las e traduzi-las, apontando 
onde a mutação ocorreu, qual o tipo da 
mutação e qual o resultado na produção 
da proteína. 

18/08/2020 Módulo II – Aula 
síncrona 6; Tema: 
Teoria cromossômica de 
herança, Primeira e 
Segunda leis de Mendel 

Aula virtual síncrona pelo Microsoft 
Teams. Objetivo: discutir o tema e tirar 
dúvidas; 

4h 

 Módulo II – Atividade 
sobre a aula síncrona 6, 
do dia 18/08, a ser 
realizada na semana. 

Arquivo digital disponível no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Representação da Dança dos 
Cromossomos, porém utilizando objetos 
ao invés de pessoas. 
Será pedido para que os alunos façam a 
prática da “Dança dos Cromossomos” 
sozinhos, utilizando objetos no lugar de 
pessoas. Essa prática consiste em 
encenar a movimentação dos 
cromossomos dentro de uma célula 
germinativa. Desta forma os alunos 
encenam os cromossomos durante o 
processo da meiose. Representando a 1ª 
e a 2ª leis de Mendel. Os alunos devem 
utilizar objetos no lugar de pessoas e 
podem realizar um stopmotion com o 
auxílio de aplicativos próprios para a 
produção deste tipo de mídia ou então 
um vídeo movimentando as peças e 
descrevendo os processos. 

2h 

 Módulo II – Atividade 
sobre a aula síncrona 6, 
do dia 18/08, a ser 
realizada na semana. 

Arquivo digital disponível no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Resolver exercícios para fixação 
do conteúdo e melhor compreensão de 
suas aplicações. 

2h 

Total   28h 

Módulo III – Professora Márcia 

 Módulo III – vídeo-aula; 
Tema: Interações não 
alélicas/extensões do 
mendelismo 

Vídeo aula disponível aos alunos no 
Microsoft Teams; Objetivo: despertar o 
interesse dos alunos sobre o tema, 
mostrando suas aplicações e 
introduzindo os principais conceitos.  

0,5h 

 Módulo III – Texto de 
apoio e questionário; 
Tema: Interações não 
alélicas/extensões do 
mendelismo 

Arquivos digitais disponíveis no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Aprofundar o entendimento do 
tema e suas aplicações através de leitura 
e realização de atividades. 

1,5h 
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 Módulo III – Atividade a 
ser realizada na 
semana. Tema: 
Interações não 
alélicas/extensões do 
mendelismo 

Arquivo digital disponível no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Desenho de vias metabólicas. 
Será enviado aos alunos um projeto de 
powerpoint com os elementos das vias 
metabólicas de algumas interações não 
alélicas. Os alunos devem ordená-las e 
enviar os resultados aos professores.  

1h 

 Módulo III – vídeo-aula; 
Tema: Determinação do 
Sexo e Herança ligada 
ao sexo 

Vídeo aula disponível aos alunos no 
Microsoft Teams; Objetivo: despertar o 
interesse dos alunos sobre o tema, 
mostrando suas aplicações e 
introduzindo os principais conceitos.  

0,5h 

 Módulo III – Texto de 
apoio e questionário; 
Tema: Determinação do 
Sexo e Herança ligada 
ao sexo 

Arquivos digitais disponíveis no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Aprofundar o entendimento do 
tema e suas aplicações através de leitura 
e realização de atividades. 
 

1,5h 

 Módulo III – Atividade a 
ser realizada na 
semana. Tema: 
Determinação do Sexo e 
Herança ligada ao sexo 

Arquivo digital disponível no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Consolidar a aprendizagem 
através da realização de exercícios.  

1h 

25/08/2020 Módulo III – Aula 
síncrona 8; Tema: 
Interações não 
alélicas/extensões do 
mendelismo e 
Determinação do Sexo e 
Herança ligada ao sexo 

Aula virtual síncrona pelo Microsoft 
Teams. 
Objetivo: discutir o tema e tirar dúvidas. 

4h 

Total   10h 

Módulo IV – Professora Márcia 

 Módulo IV – vídeo-aula; 
Tema: Genética de 
Populações e suas 
aplicações na Zootecnia 

Vídeo aula disponível aos alunos no 
Microsoft Teams; Objetivo: despertar o 
interesse dos alunos sobre o tema, 
mostrando suas aplicações e 
introduzindo os principais conceitos.  

0,5h 

 Módulo IV – Texto de 
apoio e questionário; 
Tema: Genética de 
Populações e suas 
aplicações na Zootecnia 

Arquivos digitais disponíveis no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Aprofundar o entendimento do 
tema e suas aplicações através de leitura 
e realização de atividades. 

1,5h 

 Módulo IV – Atividade a 
ser realizada na 
semana. Tema: 
Genética de Populações 

Arquivo digital disponível no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Exercícios preparatórios para 
genepop. 

0,5h 
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e suas aplicações na 
Zootecnia 

Problemas envolvendo proporções de 
genótipos entre uma pequena 
população, para introduzir noções de 
genética de populações. 

 Módulo IV– Atividade a 
ser realizada na 
semana. Tema: 
Genética de Populações 
e suas aplicações na 
Zootecnia 

Arquivo digital disponível no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Compreensão das aplicações da 
genética de populações em problemas 
sobre doenças recessivas. 
Problemas sobre aparecimento de 
doenças recessivas em um rebanho. Os 
alunos terão informações o suficiente 
para sugerir soluções de manejo e 
cruzamento para evitar a permanência da 
doença na prole. 

0,5h 

01/09/2020 Módulo IV – Aula 
síncrona 10; Tema: 
Genética de Populações 
e suas aplicações na 
Zootecnia 

Aula virtual síncrona pelo Microsoft 
Teams. Objetivo: discutir o tema e tirar 
dúvidas. 

3h 

 Módulo IV – vídeo-aula; 
Tema: Genética 
Quantitativa 

Vídeo aula disponível aos alunos no 
Microsoft Teams; Objetivo: despertar o 
interesse dos alunos sobre o tema, 
mostrando suas aplicações e 
introduzindo os principais conceitos.  

0,5h 

 Módulo IV – Texto de 
apoio e questionário; 
Tema: Genética 
Quantitativa 

Arquivos digitais disponíveis no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Aprofundar o entendimento do 
tema e suas aplicações através de leitura 
e realização de atividades. 

1,5h 

 Módulo IV – Atividade a 
ser realizada na 
semana. Tema: 
Genética Quantitativa 

Arquivo digital disponível no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Problema sobre melhoramento 
de uma espécie selvagem.  
Resolução de problemas focados em 
melhorar uma espécie selvagem de 
animal, com informações relacionadas a 
quantidade de genes responsáveis pelas 
características. Os alunos devem 
descrever com detalhes o ambiente de 
criação e quantos indivíduos da prole eles 
devem analisar para ter maior 
probabilidade de encontrar o “melhor” 
genótipo entre os indivíduos da prole. 

1h 

08/09/2020 Módulo IV – Aula 
síncrona 11; Tema: 
Genética Quantitativa 

Aula virtual síncrona pelo Microsoft 
Teams. 
Objetivo: discutir o tema e tirar dúvidas. 

3h 
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 Módulo IV – vídeo-aula; 
Tema: Biotecnologia 
aplicada à Zootecnia 

Vídeo aula disponível aos alunos no 
Microsoft Teams; Objetivo: despertar o 
interesse dos alunos sobre o tema, 
mostrando suas aplicações e 
introduzindo os principais conceitos.  

0,5h 

 Módulo IV – Texto de 
apoio e questionário; 
Tema: Biotecnologia 
aplicada à Zootecnia 

Arquivos digitais disponíveis no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Aprofundar o entendimento do 
tema e suas aplicações através de leitura 
e realização de atividades. 
 

1,5h 

15/09/2020 Módulo IV – Aula 
síncrona 11; Tema: 
Biotecnologia aplicada à 
Zootecnia 

Aula virtual síncrona pelo Microsoft 
Teams. 
Objetivo: discutir o tema e tirar dúvidas. 

3h 

 Módulo IV – Atividade a 
ser realizada na 
semana. Tema: 
Biotecnologia aplicada à 
Zootecnia 

Arquivo digital disponível no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Objetivo: Compreender com mais 
profundidade o uso de ferramentas da 
biotecnologia na Zootecnia 
Escrever um resumo de um projeto 
aplicando uma ou mais técnicas para 
resolver uma questão específica na 
Zootecnia. 

1h 

Total   18h 

Módulo V – Professoras Daniela e Márcia 

22/09/2020 Módulo V – Aula 
síncrona 13; Tema: 
Fechamento de Curso 

Discussão, em ambiente virtual Teams, 
de forma síncrona, guiada pelos docentes 
sobre a disciplina; Divulgação de 
Resultado. 

1h 

 Módulo V – 
Questionário final 

Arquivo digital disponível no Teams. 
Compõe nota e presença.  
Aplicação do questionário final com o 
objetivo de avaliar a aprendizagem dos 
alunos. 

1h 

Total   2h 

25/09/2020 Prova Final   

Total Geral 60h 

*Todas as aulas síncronas estarão disponíveis em vídeo durante a semana no Microsoft 
Teams da turma, caso os alunos não possam acompanhar no dia da aula. 
*O material teórico que servirá como base para a discussão dos conteúdos em aulas 
síncronas será disponibilizado uma semana antes da aula. 



  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de ....... 
Departamento de...... (Para estrutura não departamental: Coordenação do 

Curso de....) 

 

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: Genética Básica e Evolução Código: BG024 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

BC027 

Co-requisito: 

nenhum 
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH Total: 60 

CH semanal: 02 a 10h 
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)  
 

Genética Mendeliana; Determinação do sexo e herança ligada ao sexo; Herança poligênica; Genética Molecular; 

Citogenética; Genética de Populações e evolução; Biotecnologia. 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

Introdução à Genética; estrutura e função do material genético; replicação; transcrição e tradução; mutação gênica e 

cromossômica; 1º Lei de Mendel e noções de biometria; 2º Lei de Mendel; interações não alélicas; determinação do 

sexo e hereditariedade em relação ao sexo; ligação e permuta; princípios da herança poligênica; Equilíbrio de Hardy-

Weinberg; fatores evolutivos: seleção, mutação, migração e deriva; endogamia. 

OBJETIVO GERAL 
 

Conhecer e discutir os princípios básicos da herança e seus fundamentos enfocando os avanços relacionados aos genes, 

cromossomos e hereditariedade, bem como os mecanismos subjacentes da evolução. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Entender os mecanismos pelos quais as informações biológicas são transmitidas de uma geração para outra e os 

vínculos entre um indivíduo e seus ancestrais. Entender os mecanismos básicos de funcionamento básicos de 

funcionamento dos genes e seus vários papéis no desenvolvimento e atuação biológica dos indivíduos. Dominar os 

conhecimentos básicos para o entendimento dos procedimentos próprios do melhoramento genético, visando o aumento 

quantitativo e qualitativo da produção. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Os alunos receberão material para a leitura na semana que antecede a aula. Atividades de avaliação contínua serão 

encaminhadas em ambiente virtual aos alunos, que serão respondidas e encaminhadas em data acordada. Ao longo do 

processo os discentes poderão tirar dúvidas sobre as referências de literatura e atividades que devem ser desenvolvidas. 

As aulas poderão ser transmitidas ao vivo ou gravadas e disponibilizadas aos alunos através da plataforma Microsoft 

Teams. Todas as discussões em ambiente virtual contarão com registro de presença e a participação dos discentes será 



  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de ....... 
Departamento de...... (Para estrutura não departamental: Coordenação do 

Curso de....) 

 

valorizada em sua avaliação. As aulas em ambiente virtual ocorrerão sempre nas terças-feiras, das 8:00h – 12:00h. 

Atendimentos em fóruns de discussão também permitirão contato contínuo com os discentes para resolução de dúvidas 

e as duas docentes da disciplina atuarão também em regime de tutoria.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

As avaliações serão contínuas através de questionários de estudo dirigido e resolução de exercícios. Cada 

atividade será avaliada com nota de 0 a 10. A média final será a média das notas das atividades. Os alunos que obtiverem 

aproveitamento igual ou superior a 70 serão considerados aprovados. Alunos com aproveitamento entre 40 e 69 

realizarão prova final. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Bitner-Mathé, B.C. et al. Genética Básica - Vol. 1. 2a ed. Fundação CECIERJ, 2010. 
Disponível em <https://canal.cecierj.edu.br/recurso/5296>. 
Bitner-Mathé, B.C. et al. Genética Básica - Vol. 2. 2a ed. Fundação CECIERJ, 2010. 
Disponível em < https://canal.cecierj.edu.br/recurso/6610>. 
Garcia, A.B. et al. Biologia Molecular - Vol. 1. 1a ed. Fundação CECIERJ, 2007. 
Disponível em <https://canal.cecierj.edu.br/recurso/4555>. 
Garcia, A.B. et al. Biologia Molecular - Vol. 2. 1a ed. Fundação CECIERJ, 2007. 
Disponível em < https://canal.cecierj.edu.br/recurso/6594>. 
Gonçalo, A.S.F. et al. Biologia Molecular - Vol. 3. 1a ed. Fundação CECIERJ, 2007. 
Disponível em <https://canal.cecierj.edu.br/recurso/6924>. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

Snustad, D.P. et al. Fundamentos de Genética. 6a ed. Guanabara Koogan, 2013. 
Nicholas, F.W. Introdução à genética veterinária. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
Ramalho, M.A.; Santos, J.B. & Pinto, C.B. Genética na Agropecuária. Lavras, Ed. 
UFLA, 2001. 
Alberts, B. et al. Biologia Molecular da Célula. 5 ed. Artmed. 2015 
Griffiths, A.J.F. et al. Introdução à genética. 8. ed. Guanabara Koogan, 2006. 
Kreuzer, H. et al. Engenharia Genética e Biotecnologia. 2 ed. Artmed. 2002. 
Otto, P.G. Introdução à genética veterinária. 4.ed. Roca, 2006. 
Zaha, A. et al. Biologia Molecular Básica. 5 ed. Artmed, 2014 

 
Obs: A bibliografia indicada deverá efetivamente estar disponível na biblioteca em número compatível com o 

tamanho de cada turma. 
 
 

 

Professoras da Disciplina: Márcia Holsbach Beltrame e Daniela Fiori Gradia 
Assinatura:  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Lupe Furtado Alle 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA 

PROPOSTA DE OFERTA REMOTA DE DISCIPLINA EM PERÍODO ESPECIAL  
 

Disciplina: Higiene e Profilaxia Zootécnica 

Código: MS042 

Carga horária total: 60 horas 

Curso: Zootecnia 

Responsável pela 

disciplina: 

Vivien Midori Morikawa 

 
I. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

Oferta remota da disciplina, em caráter excepcional, em decorrência das 

restrições impostas pela pandemia de COVID-19. A oferta segue o disposto na 

Resolução Nº 59/2020 – CEPE da Universidade Federal do Paraná.  

 

II. CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO 
 

Semana Data Conteúdo Síncrono (18 horas) 
(pelo Teams, às 07h30) 

Atividades assíncronas (42 h) 
 

1ª 16/07 
 

- Apresentação da disciplina 
-	Considerações	sobre	
epidemiologia	e	a	saúde	única	 

- Momento para ambientação 
no sistema 
-	Vídeo	aula:	Conceito	de	saúde	
e	doença,	componentes	da	
cadeia	epidemiológica	e	suas	
relações	
 

2ª 23/07 - Conceito	de	reservatório - Leitura de textos 
3ª 30/07 -	Características	do	agente,	

hospedeiro	e	ambiente 
-		Vídeo	aula:	Mecanismos	de	
transmissão	das	doenças	
- Exercício em duplas: doença 
infecciosa ou zoonose (artigo) 

4ª 06/08 - Avaliação: apresentação e 
discussão do artigo 
 

- Vídeo aula: Conceitos	de	
higiene	e	profilaxia	dos	animais	
de	produção 

5ª 13/08 - Fórum de discussão -	Leitura	de	artigo:	Processos	de	
desinfecção	e	o	uso	de	
desinfetantes 

6ª 20/08 -	Indicadores	e	epidemiologia	
descritiva 

-	Boas	práticas	de	manejo 

7ª 27/08 -	Higiene	da	água	e	dos	
alimentos 

- Estudo dirigido: Principais	
doenças	transmitidas	por	
alimentos		e	conceitos	de	
biossegurança																																																																																																															 
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III. PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA 
 

Identificação da disciplina 

Denominação: Higiene e Profilaxia Zootécnica 

Código: MS042 

Pré-requisitos: Zoologia e Parasitologia Zootécnica 

Co-requisitos: Não possui 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária semanal: 04 horas 

Número de vagas: 20 vagas 

Ementa: Epizootiologia geral. Profilaxia geral. Epizootiologia e profilaxia 
das doenças parasitárias. Epizootiologia e profilaxia das 
doenças bacterianas. Epizootiologia e profilaxia das doenças 
víricas. 

Objetivos: O aluno deverá adquirir os conhecimentos de sanidade animal, 
manejo e profilaxia zootécnica e as principais doenças 
infecciosas e zoonoses. 
- Desenvolver o conhecimento teórico da epidemiologia 
descritiva e compreender os mecanismos de transmissão de 
doenças; 
- Desenvolver as práticas de higiene e profilaxia na cadeia 
produtiva, instalações, equipamentos e na produção dos 
alimentos; 
- Conhecer as principais doenças infecciosas e zoonoses que 
afetam os rebanhos brasileiros, bem como suas formas de 
prevenção e controle. 

Desdobramento da área 

de conhecimento em 

unidades: 

Saúde e doença. Cadeia epidemiológica. Higiene e profilaxia de 
animais de produção. Desinfecção e desinfetantes. Boas 
práticas de manejo. Higiene da água. Higiene dos alimentos. 
Doenças transmitidas por alimentos. Saneamento ambiental. 
Biossegurança. Zoonoses. 

Procedimentos 

didáticos: 

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas síncronas e 
atividades assíncronas, em datas e horários detalhados 
previamente no cronograma.  
 
Sistema de comunicação: os encontros síncronos serão 
realizados via Microsoft Teams, na equipe “Higiene e profilaxia 
zootécnica (MS042) – Zoo”. Como suporte, serão utilizados o e-
mail da turma a ser criado na primeira aula e, eventualmente, 
um grupo no Whatsapp, de forma a garantir o acesso a 

8ª 03/09 -	Manejo	de	vetores	de	
importância	para	a	saúde	
pública 

- Leitura de textos 

9ª 10/09 -	Atribuições	do	zootecnista	no	
manejo	de	animais	silvestres 

-	Vídeo:	Atividades	do	
zootecnista	nos	zoológicos 

10ª 17/09 EXAME FINAL  
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informações sobre a disciplina. 
 
Modelo de tutoria: A tutoria será realizada pela professora 
ministrante. Os contatos poderão ocorrer via chat do Microsoft 
Teams, via e-mail ou whatsapp. Encontros síncronos adicionais 
poderão ser agendados em caso de necessidade dos 
estudantes. 
 
Materiais didáticos: Serão disponibilizados os links para 
acesso aos livros, textos e vídeos utilizados na disciplina.  
 
As mídias e os recursos tecnológicos: Os encontros 
síncronos serão gravados no Teams de forma a permitir acesso 
posterior, considerando eventual instabilidade da conexão. 
Para cada assunto ministrado serão propostas atividades 
anexadas aos arquivos do Microsoft Teams. Estas deverão ser 
desenvolvidas individualmente, de forma assíncrona, e 
enviadas para o e-mail da professora 
(vmmorikawa@gmail.com) no prazo de 48 horas da divulgação 
de cada atividade. A opção pelo gmail ocorre em virtude do 
espaço disponível e facilidade de gerenciamento. As atividades 
recebidas serão utilizadas como comprovação da presença na 
aula correspondente.  
 
Infraestrutura necessária para cursar a disciplina: Serão 
necessários computador e conexão à internet. Sugere-se baixar 
o aplicativo Microsoft Teams no equipamento, uma vez que 
este oferece mais recursos do que a versão acessada pelo 
navegador. Na falta de computador disponível para as aulas 
síncronas, celulares e tablets são viáveis, entretanto podem 
ocorrer dificuldades na execução de algumas atividades. 

 
Controle de frequência: O controle de frequência ocorrerá por meio da realização, de 

forma assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares 
desenvolvidos pelas/pelos estudantes (Art. 12 §1º) 

Formas de avaliação, 

incluindo critérios de 

avaliação 

Avaliação em aula, envio de trabalhos e questionários 
solicitados por e-mail. 

Bibliografia básica: DOMINGUES, P.F.; LANGONI, H. Manejo Sanitário Animal. Rio 
de Janeiro: EPUB, 2001. 
RADOSTITS, O.M., BLOOD, D.C. Manual de controle da saúde 
e produção dos animais. São Paulo: Manole, 1986. 
ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. Epidemiologia em Saúde. 
7 ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. 

Bibliografia 

complementar: 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Doenças infecciosas e parasitárias – 
Guia de bolso, 8 ed., 2010. 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO. Manual de legislação - programas 
nacionais de saúde animal do Brasil.  1 ed. Brasília: Biblioteca 
Nacional de Agricultura. 2009. 
RADOSTITS, O.M. et al. Clínica Veterinária. Um tratado de 
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doenças dos bovinos, ovinos, suínos, caprinos e equinos. 9ªed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogam, 2002. 
 

 
 
 
IV. DOCENTES RESPONSÁVEIS E CONTATOS 
 

 
Nome: Vivien Midori Morikawa 

e-mail: vmmorikawa@gmail.com 

Telefone: (41) 99113-7372 

Carga horária 

ministrada na 

disciplina: 

45 horas 

 
Nome: Marcia Oliveira Lopes 

e-mail: marciaoliveira.ufpr@gmail.com 

Telefone: (41) 99112-7093 

Carga horária 

ministrada na 

disciplina: 

15 horas 
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Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: HIGIENE E PROFILAXIA ZOOTÉCNICA                         Código: MS 042 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(    ) Optativa 

( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) 
Modular 

 

Pré-requisito:  

Zoologia e 

Parasitologia 

Zootécnica 

Co-requisito: 

não possui 

Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ) ............ 

% EaD* 

CH Total 60 Padrão PD  60 Laboratório LB 0 Campo CP 0 Estágio ES 0 Orientada OR 0 

CH semanal 

04 
Padrão PD  04 Laboratório LB 0 Campo CP 0 Estágio ES 0 Orientada OR 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 

Epizootiologia geral. Profilaxia geral. Epizootiologia e profilaxia das doenças parasitárias. 
Epizootiologia e profilaxia das doenças bacterianas. Epizootiologia e profilaxia das doenças 

víricas. 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
- Introdução à disciplina 
- Considerações sobre epidemiologia e o conceito de saúde e doença 
- Componentes da cadeia epidemiológica e suas relações  
- Características do agente, hospedeiro e ambiente 
- Conceitos de higiene e profilaxia dos animais de produção 
- Processos de desinfecção e o uso de desinfetantes 
- Boas práticas de manejo (vacinação, vermifugação, manejo de equipamentos e instalações) 
- Higiene da água destinada à produção animal 
- Higiene dos alimentos e as principais doenças transmitidas por alimentos 
- Manejo dos dejetos, saneamento de solo e controle de vetores 
- Introdução ao conceito de biossegurança 
- Principais doenças, suas repercussões econômicas e os programas nacionais de sanidade 
- Principais zoonoses e sua importância na saúde pública 
 

 
OBJETIVO GERAL 

O aluno deverá adquirir os conhecimentos de sanidade animal, manejo e profilaxia zootécnica e 
as principais doenças infecciosas e zoonoses. 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Desenvolver o conhecimento teórico da epidemiologia descritiva e compreender os 
mecanismos de transmissão de doenças; 
 
- Desenvolver as práticas de higiene e profilaxia na cadeia produtiva, instalações, equipamentos 
e na produção dos alimentos; 
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- Conhecer as principais doenças infecciosas e zoonoses que afetam os rebanhos brasileiros, 
bem como suas formas de prevenção e controle. 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será desenvolvida por meio de aulas síncronas e atividades assíncronas, em datas 
e horários detalhados previamente no cronograma.  
 
Sistema de comunicação: os encontros síncronos serão realizados via Microsoft Teams, na 

equipe “Higiene e profilaxia zootécnica (MS042) – Zoo”. Como suporte, serão utilizados o e-mail 
da turma a ser criado na primeira aula e, eventualmente, um grupo no Whatsapp, de forma a 
garantir o acesso a informações sobre a disciplina. 
 
Modelo de tutoria: A tutoria será realizada pela professora ministrante. Os contatos poderão 
ocorrer via chat do Microsoft Teams, via e-mail ou whatsapp. Encontros síncronos adicionais 
poderão ser agendados em caso de necessidade dos estudantes. 
 
Materiais didáticos: Serão disponibilizados os links para acesso aos livros, textos e vídeos 

utilizados na disciplina.  
 
As mídias e os recursos tecnológicos: Os encontros síncronos serão gravados no Teams de 
forma a permitir acesso posterior, considerando eventual instabilidade da conexão. 
Para cada assunto ministrado serão propostas atividades anexadas aos arquivos do Microsoft 
Teams. Estas deverão ser desenvolvidas individualmente, de forma assíncrona, e enviadas para 
o e-mail da professora (vmmorikawa@gmail.com) no prazo de 48 horas da divulgação de cada 
atividade. A opção pelo gmail ocorre em virtude do espaço disponível e facilidade de 
gerenciamento. As atividades recebidas serão utilizadas como comprovação da presença na 
aula correspondente.  
 
Infraestrutura necessária para cursar a disciplina: Serão necessários computador e conexão 

à internet.  
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 Avaliação em aula, envio de trabalhos e questionários solicitados por e-mail. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

 

DOMINGUES, P.F.; LANGONI, H. Manejo Sanitário Animal. Rio de Janeiro: EPUB, 2001. 

RADOSTITS, O.M., BLOOD, D.C. Manual de controle da saúde e produção dos animais. São 

Paulo: Manole, 1986. 

ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. Epidemiologia em Saúde. 7 ed. Rio de Janeiro: MedBook, 

2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Doenças infecciosas e parasitárias – Guia de bolso, 8 ed., 2010. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Manual de legislação - 

programas nacionais de saúde animal do Brasil.  1 ed. Brasília: Biblioteca Nacional de 

Agricultura. 2009. 

mailto:visafarmacia.ufpr@gmail.com
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RADOSTITS, O.M. et al. Clínica Veterinária. Um tratado de doenças dos 

bovinos, ovinos, suínos, caprinos e equinos. 9ªed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogam, 2002. 

 

Professor da Disciplina: Vivien Midori Morikawa e Marcia Oliveira Lopes 

 
Assinatura:  
 

 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Marcelo José de Souza e Silva 

 
 
 
Assinatura: _____________________________________________________ 

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

 



DATA TÓPICOS FORMATO CARGA 
HORÁRIA 

1º DIA 
15/JULHO 
13:30-18:30 
(5h00 de 
atividades) 

PAINEL DA PECUÁRIA 
LEITEIRA NO MUNDO, NO 
BRASIL E NO PARANÁ 

Aula Virtual ao Vivo  
 

2:00 h 
 

  Responder questionários de múltipla 
escolha sobre o assunto da aula  

0:30 h 

  Leitura Específica 1:00 h 

  Atividade assíncrona – pesquisar 
diferenças entre o leite integral x 
leite desnatado e compará-los com 
os “leites” vegetais (soja e amêndoa) 

2:00 h 

TOTAL   5h30m 
2º DIA 
22/JULHO 
13:30-18:30 
(5h00 de 
atividades) 

CARACTERÍSTICAS E 
EXIGÊNCIAS DA VACA 
LEITEIRA DE HOJE 

Aula Virtual ao Vivo  
 

2:00 h 
 

  Responder questionários de múltipla 
escolha sobre o assunto da aula  

0:30 h 

  Leitura Específica 1:00 h 

  Atividade assíncrona –  2:00 h 

TOTAL   5h30m 

3º DIA 
29/JULHO 
13:30-18:30 
(5h00 de 
atividades) 

AVALIAÇÃO DA 
CONFORMAÇÃO DE 
VACAS LEITEIRAS 
& 
RAÇAS BOVINAS LEITEIRAS 

Aula Virtual ao Vivo  
 

2:00 h 
 

  Responder questionários de múltipla 
escolha sobre o assunto da aula  

0:30 h 

  Leitura Específica 1:00 h 

  Atividade assíncrona – pesquisar e 
fazer comparativo entre as principais 
raças bovinas leiteiras 

2:00 h 

   5h30m 

4º DIA 
05/AGOSTO 
13:30-18:30 
(5h00 de 
atividades) 

MANEJO DE ORDENHA, 
QUALIDADE DO LEITE, 
EQUIPAMENTOS E 
SISTEMAS DE ORDENHA 

Aula Virtual ao Vivo  
 

2:00 h 
 

  Responder questionários de múltipla 
escolha sobre o assunto da aula  

0:30 h 

  Leitura Específica 1:00 h 

  Atividade assíncrona – assistir vídeo 
com aula gravada sobre principais 
sistemas de ordenha, e seus prós e 
contras 

2:00 h 

   5h30m 
5º DIA 
12/AGOSTO 
13:30-18:30 
(5h00 de 
atividades) 

MANEJO E ALIMENTAÇÃO 
DE BEZERRAS LEITEIRAS 

Aula Virtual ao Vivo  
 

2:00 h 
 



  Responder questionários de múltipla 
escolha sobre o assunto da aula  

0:30 h 

  Leitura Específica 1:00 h 

  Atividade assíncrona – pesquisar e 
discutir vantagens e desvantagens de 
fornecer leite descarte aos bezerros 

2:00 h 

   5h30m 

6º DIA 
19/AGOSTO 
13:30-18:30 
(5h00 de 
atividades) 

MANEJO E ALIMENTAÇÃO 
DE NOVILHAS LEITEIRAS 

Aula Virtual ao Vivo  
 

2:00 h 
 

  Responder questionários de múltipla 
escolha sobre o assunto da aula  

0:30 h 

  Leitura Específica 1:00 h 

  Atividade assíncrona – calcular o 
desenvolvimento de bezerras 
leiteiras, comparando o peso obtido 
com o peso ideal 

2:00 h 

   5h30m 

7º DIA 
26/AGOSTO 
13:30-18:30 
(5h00 de 
atividades) 

MANEJO E ALIMENTAÇÃO 
DE VACAS EM LACTAÇÃO 

Aula Virtual ao Vivo  
 

2:00 h 
 

  Responder questionários de múltipla 
escolha sobre o assunto da aula  

0:30 h 

  Leitura Específica 1:00 h 

  Atividade assíncrona – calcular 
magnitude do balanço energético 
negativo de vacas leiteiras recém-
paridas e discutir suas consequências 

2:00 h 

   5h30m 

8º DIA 
02/SETEMBRO 
13:30-18:30 
(5h00 de 
atividades) 

MANEJO REPRODUTIVO 
DE VACAS LEITEIRAS 

Aula Virtual ao Vivo  
 

2:00 h 
 

  Responder questionários de múltipla 
escolha sobre o assunto da aula  

0:30 h 

  Leitura Específica 1:00 h 

  Atividade assíncrona – discussão dos 
principais índices zootécnicos de 
rebanhos leiteiros 

2:00 h 

   5h30m 

9º DIA 
09/SETEMBRO 
13:30-18:30 
(5h00 de 
atividades) 

MANEJO E ALIMENTAÇÃO 
DE VACAS SECAS 

Aula Virtual ao Vivo  
 

2:00 h 
 

  Responder questionários de múltipla 
escolha sobre o assunto da aula  

0:30 h 

  Leitura Específica – 10 pontos de 
controle de mastite segundo o NMC 

1:00 h 

  Atividade assíncrona – 
antibioticoterapia de vacas secas; há 

2:00 h 



espaço para a terapia seletiva de 
vacas secas? 

   5h30m 

10º DIA 
16/SETEMBRO 
13:30-18:30 
(5h00 de 
atividades) 

MANEJO E ALIMENTAÇÃO 
DE VACAS EM TRANSIÇÃO 

Aula Virtual ao Vivo  
 

2:00 h 
 

  Responder questionários de múltipla 
escolha sobre o assunto da aula  

0:30 h 

  Leitura Específica 1:00 h 

  Atividade assíncrona – calcular 
diferença catiônica-aniônica da dieta 
(DCAD) de dietas para vacas no 
período pré-parto  

2:00 h 

   5h00m 

11º DIA 
23/SETEMBRO 
13:30-17:30 
(4h00 de 
atividades) 

MELHORAMENTO 
GENÉTICO DE BOVINOS 
LEITEIROS 

Aula Virtual ao Vivo  
 

2:00 h 
 

  Responder questionários de múltipla 
escolha sobre o assunto da aula  

0:30 h 

  Leitura Específica 1:00 h 

  Atividade assíncrona – Interpretação 
de provas (avaliações genéticas) de 
reprodutores leiteiros 

1:30 h 

   5h00m 

TOTAL   60 horas 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS  

Coordenação do Curso 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.)  

 

Disciplina: Bovinocultura de Leite Código: AZ042 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual  (  ) Modular  

Pré-requisito:  
Nutrição de 
Ruminantes 

Co-requisito:  

Modalidade: (  ) Presencial (  ) Totalmente EaD (  ) % EaD____*C.H.EaD 

CH Total: 60 
CH semanal: 5,5 

Padrão 
(PD): 60 

Laboratório 
(LB): 0 

Campo 
(CP): 0 

Estágio 
(ES): 0 

Orientada 
(OR): 0 

Prática Específica 
(PE): 0 

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)  

Estudo da produção de bovinos leiteiros, com a caracterização dos diversos sistemas de produção, grupamentos 
raciais e categorias animais, com ênfase nas práticas de nutrição, manejo, reprodução, qualidade do leite e 
melhoramento, adotadas do Brasil e particularmente no Estado do Paraná e do Sul do Brasil. 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

- Painel da Pecuária Leiteira no Mundo, no Brasil e no Paraná 
- Características e Exigências da Vaca Leiteira de Hoje 
- Raças Bovinas Leiteiras 
- Avaliação da Conformação de Vacas Leiteiras 
- Manejo de Ordenha e Parâmetros de Qualidade do Leite 
- Equipamentos e Sistemas de Ordenha 
- Manejo e Alimentação de Bezerras Leiteiras 
- Manejo e Alimentação de Novilhas Leiteiras 
- Manejo e Alimentação de Vacas em Lactação 
- Reprodução de Vacas em Lactação 
- Manejo e Alimentação de Vacas Secas 
- Manejo e Alimentação de Vacas no Período de Transição 
- Melhoramento Genético de Bovinos Leiteiros 
- Interpretação das Provas de Reprodutores Leiteiros 

 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos da atividade de produção de bovinos leiteiros, possibilitando 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 meios criatórios de bovinos 
leiteiros. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Compreender as características do mercado de lácteos mundial e nacional, detalhando a pecuária leiteira do 
Brasil em números; 

- Conhecer as características da vaca leiteira de hoje, suas virtudes e qualidades, mas também suas limitações 
e fragilidades; 

- Ter noções da avaliação de conformação de vacas leiteiras, buscando animais mais produtivos e longevos; 



- Conhecer as principais raças de bovinos leiteiros, suas qualidades e limitações, o que permitirá no futuro uma 
assistência técnica mais qualificada; 

- Aprender o estado da arte no manejo de ordenha de vacas leiteiras, aprofundar o conhecimento na obtenção 
de desejáveis parâmetros de qualidade de leite e conhecer quais são as características atuais de 
equipamentos e sistemas de ordenha. 

- Aprender as principais práticas de nutrição e de manejo das distintas categorias animais na atividade leiteira; 
bezerras, novilhas, vacas em lactação, vacas secas e vacas no período de transição. 

- Proporcionar uma visão ampla do manejo reprodutivo de vacas e novilhas leiteiras. 

- Ter noções do melhoramento genético de bovinos leiteiros, aprendendo a interpretar as provas ou avaliações 
genéticas de reprodutores leiteiros. 

- Conhecer os principais índices zootécnicos da atividade leiteira, como calculá-los, interpretá-los e melhorá-los. 

. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Atividades síncronas. Por meio de plataformas que sejam acessíveis aos alunos, de preferência a ferramenta 
TEAMS oferecidas pela UFPR. 

- Aulas expositivas 

- Discussão de casos, simulando visitas técnicas a um rebanho leiteiro 

- Seminários apresentados pelos discentes 

Atividades assíncronas. Também serão realizadas pela plataforma TEAMS oferecida pela UFPR 

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

- Leitura de textos (capítulos de livro, artigos científicos e artigos publicados em revistas técnicas e sites 
especializados) 

- Resposta a atividades como questionários virtuais e preparo/discussão de casos (Kahoot) 

Controle de frequência. Será realizado pelas ferramentas virtuais para as atividades síncronas e pela entrega 
dos exercícios e preenchimento dos questionários para as atividades assíncronas 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

- Participação durante as atividades síncronas 
- Resposta aos questionários e atividades virtuais assíncronas 
- Apresentação de seminário 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

1. BEEDE, D.K. Large Dairy Herd Management. Champaign: American Dairy Science Association®, 2017. 
1351p. (e-Book) 

 
2. BERCHIELLI, T.T.; PIRES, A.V.; OLIVEIRA, S.G. Nutrição de ruminantes. Jaboticabal: Funep, 2006. 583p. 

 
3. GONÇALVES, L.C.; BORGES, I.; FERREIRA, P.D.S. Alimentação de gado de leite. Belo Horizonte: 

FEPMVZ, 2009. 412p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

1. BATTISTON, W.C. Gado leiteiro: manejo, alimentação e tratamento. Campinas, 1986. 404p.  
 
2. BITTAR, C.M.M.; SANTOS, F.A.P.; MOURA, J.C.; FARIA, V.P. Manejo alimentar de bovinos. 1a Edição. 

Piracicaba: FEALQ, 2011. 511p. 
 
3. DEGASPERI, S.A.R.; PIEKARSKI, P.R.B. Bovinocultura leiteira: planejamento, manejo, instalações. 

Curitiba: Chain, 1988. 417p. 
 
4. ENSMINGER, M.E. Dairy cattle science. Third Edition. Danville: Interstate Publishers, 1993. 550p. 
 
5. FONSECA, L.F.L.; SANTOS, M.V. Qualidade do leite e controle de mastite. São Paulo: Lemos Editorial, 

2000. 175p. 
 



 
 

6. GOMES, A.T.; LEITE, J.L.B.; CARNEIRO, A.V. O agronegócio do leite no Brasil. Juiz de Fora: Embrapa, 
2001. 262p.  

 
7. HOLMES, C.W.; WILSON, G.F. Produção de leite à pasto. Campinas: Instituto Campineiro de Ensino 

Agrícola, 1990, 708p. 
 
8. LUCCI, C.S. Bovinos leiteiros jovens. São Paulo: Nobel/Edusp, 1989. 371p. 
 
9. MARTIN, L.C.T. Bovinos: volumosos suplementares. São Paulo: Nobel,1997.143p. 
 
10. MICHELETTI, J.V.; CRUZ, J.T. Bovinocultura leiteira: instalações. Curitiba: Lítero-Técnica, 1985. 359p. 
 
11. MOURA, J.C.; FARIA, V.P.; MATTOS, W. Conceitos modernos de exploração leiteira. 1a Edição. 

Piracicaba: FEALQ, 1996. 270p. 
 
12. PEIXOTO, A.M.; MOURA, J.C.; FARIA, V.P. Bovinocultura leiteira. Fundamentos da exploração 

racional. 1a Edição. Piracicaba: FEALQ, 1986. 326p. 
 
13. PEIXOTO, A.M.; MOURA, J.C.; FARIA, V.P. Bovinocultura leiteira. Fundamentos da exploração 

racional. 2a Edição. Piracicaba: FEALQ, 1993. 581p.  
 
14. PEIXOTO, A.M.; MOURA, J.C.; FARIA, V.P. Confinamento de bovinos leiteiros. Piracicaba: FEALQ, 

1993. 287p. 
 
15. PEREIRA, J.C.C. Melhoramento genético aplicado à produção de leite. Belo Horizonte: FEP-MVZ, 1998. 

170p. 
 
16. SANTOS, F.A.P.; MOURA, J.C.; FARIA, V.P. Visão técnica e econômica da produção leiteira. Piracicaba: 

FEALQ, 2005. 315p. 
 
17. SANTOS, G.T. Bovinocultura de leite: inovação tecnológica e sustentabilidade. Maringá, 2008. 310p. 
 
18. SANTOS, G.T.; MASSUDA, E.M.; KAZAMA, D.C.S.; JOBIM, C.C.; BRANCO, A.F. Bovinocultura leiteira: 

bases zootécnicas, fisiológicas e de produção. Maringá: Eduem, 2010. 381p. 
 
19. SILVA, I.J.O. Ambiência na produção de leite em clima quente. Piracicaba: FEALQ, 1998. 201p. 
 
20. VALENTE, J. et al. Melhoramento genético de bovinos de leite. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 

2001. 463p. 
 
21. VAN HORN, H.H.; WILCOX, C.J. Large dairy herd management. Champaign: American Dairy Science 

Association, 1992. 826p. 
 
22. VAN SOEST, P.J. Nutritional ecology of the ruminant. Second Edition. Cornell University Press, 1994. 

476p. 
 
23. VILELA, D.; FERREIRA, R.P.; FERNANDES, E.N.; JUNTOLLI, F.V. Pecuária de leite no Brasil. Brasília-

DF: Embrapa, 2016. 435p. 
 

 

Professores da Disciplina: Rodrigo de Almeida 
 
Assinatura: ___________________________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Antonio João Scandolera 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 



 
 

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): 

Técnicas Avançadas de 
Piscicultura (60 h) AZ056 

Ciclo 1 Início 13/07/2020 Final 17/08/2020 
Responsável (eis) 

da(as) disciplina(as) Antonio Ostrensky Neto 

 

Data Tema 
Carga horária (h) 

Aula virtual 
síncrona 

Atividades 
Assíncronas Prova 

13/07/2020 

Apresentação da disciplina e 
dos recursos a serem utilizados. 
Empreendedorismo e mercado 
de trabalho na piscicultura: 
Conceitos e definições.  
Características do mercado de 
trabalho. 

2:00 h  
(08:00-10:00 h) 

2:00 h  
(horário livre) - 

15/07/2020 

Empreendedorismo e mercado 
de trabalho na piscicultura: 
Habilidade e competências 
necessárias. Identificação de 
oportunidades.  

2:00 h 
(08:00-10:00 h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

17/07/2020 
Limnologia aplicada à 
piscicultura: Análises físico, 
químicas e biológicas de água.   

2:00 h 
(08:00-10:00 h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

20/07/2020 

Limnologia aplicada à 
piscicultura: Cadeia alimentar 
microbiana em ambientes 
aquáticos.  

2:00 h 
(08:00-10:00 h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

22/07/2020 
Os principais sistemas de 
cultivo de peixes existentes: 
Viveiros. 

2:00 h 
(08:00-10:00 h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

24/07/2020 
Os principais sistemas de 
cultivo de peixes existentes: 
Recirculação. 

2:00 h 
(08:00-10:00 h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

27/07/2020 
Os principais sistemas de 
cultivo de peixes existentes: 
Bioflocos. 

2:00 h 
(08:00-10:00 h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

 
 
 
 



 
 

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 
 

Data Tema 
Carga horária (h) 

Aula virtual 
síncrona 

Atividades 
Assíncronas Prova 

29/07/2020 
Os principais sistemas de 
cultivo de peixes existentes: 
Tanques-rede.  

2:00 h 
(08:00-10:00 h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

31/07/2020 Métodos e técnicas de produção 
de peixes: Planejamento.  

2:00 h 
(08:00-10:00 h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

03/08/2020 
Métodos e técnicas de produção 
de peixes:  Exigência e 
limitações legais.  

2:00 h 
(08:00-10:00 h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

05/08/2020 Métodos e técnicas de produção 
de peixes: Seleção de áreas.  

2:00 h 
(08:00-10:00 h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

07/08/2020 
Métodos e técnicas de produção 
de peixes: Manejo operacional e 
alimentar.  

2:00 h 
(08:00-10:00 h) 

2:00 h 
(horário livre) - 

10/08/2020 
Certificação e rastreabilidade na 
piscicultura: Exigências do 
mercado. 

2:00 h 
(08:00-10:00 h) 

1:00 h 
(horário livre) - 

12/08/2020 

Certificação e rastreabilidade na 
piscicultura: Formas e opções 
tecnológicas para o 
rastreamento da produção.  

2:00 h 
(08:00-10:00 h) 

1:00 h 
(horário livre) - 

14/08/2020 

O mercado de peixes cultivados 
no Brasil e no mundo: 
Tendências. Exigências. 
Combate a fraudes. 

2:00 h 
(08:00-10:00 h) - - 

17/08/2020 Prova -   04 h 
(08:12:00 h) 

 Carga horária total 30 h 26 h 4 h 
 60 h 
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Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Técnicas Avançadas de Piscicultura Código: AZ056 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

( X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 
CH Total: 60 
CH semanal: 15 

Padrão (PD): 
30 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)  
 

Empreendedorismo e mercado de trabalho na piscicultura.  Limnologia aplicada à piscicultura. 
Desenvolvimento e aprimoramento de sistemas de cultivo de peixes. Métodos e Técnicas de produção de 
peixes. Certificação e rastreabilidade na piscicultura. O mercado de peixes cultivados. 

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
 Empreendedorismo e mercado de trabalho na piscicultura: Conceitos e definições.  Características 

do mercado de trabalho. Habilidade e competências necessárias. Identificação de oportunidades.  
 Limnologia aplicada à piscicultura: Análises físico, químicas e biológicas de água. Cadeia alimentar 

microbiana em ambientes aquáticos.  
 Os principais sistemas de cultivo de peixes existentes: Viveiros, recirculação, bioflocos, tanques-

rede.  
 Métodos e técnicas de produção de peixes: Planejamento. Exigência e limitações legais. Seleção 

de áreas. Manejo operacional e alimentar.  
 Certificação e rastreabilidade na piscicultura: Exigências do mercado. Formas e opções 

tecnológicas para o rastreamento da produção.  
 O mercado de peixes cultivados no Brasil e no mundo: Tendências. Exigências. Combate a fraudes.  
 

OBJETIVO GERAL 
 

 Capacitar para os desafios e oportunidades oferecidos por um dos segmentos que mais cresce na 
zootecnia brasileira e mundial.  

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 Avaliar o empreendedorismo como uma oportunidade real para o zootecnista.  
 Conhecer o mercado de trabalho na área de piscicultura. 
 Conhecer os principais sistema de produção de peixes, suas vantagens e limitações. 
 Dominar os conceitos básicos de manejo de peixes. 
 Conhecer as principais exigência, tanto em relação ao profissional quanto ao produto 

comercializado, do mercado nacional e internacional de peixes cultivado.  
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
As aulas serão realizadas remotamente, sempre online, mas gravadas, para posterior consulta pelos 
alunos. Serão utilizados, entre outros, as seguintes plataformas e aplicativos: Microsoft Teams, Schoology, 
Google Acadêmico, Kahoots. As aulas serão sempre divididas em duas etapas: uma ministrada 
assincronamente pelo professor, com incentivo direto à participação e interação entre os alunos; outra 
assincronamente, envolvendo a realização de estudos de casos relativos a cada um dos temas didáticos 
elencados. Os resultados destes estudos de caso deverão ser apresentados pelos alunos através do 
Schoology e discutidos na aula subsequente.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 33 % da nota será atribuída com base no grau de participação dos alunos durante as aulas 
remotas.  

 33 % da nota será atribuída em relação aos estudos de caso realizados e apresentados.  
 34 % da nota será atribuída a partir de uma prova única, realizada ao final da disciplina.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 EMBRAPA. Piscicultura de água doce – multiplicando conhecimentos. Ana Paula Rodrigues et al 
(editores). Embrapa, Brasília DF, 2013, 439 p. 

 KUBITZA, F., KUBITZA, L. Saúde e manejo sanitário na criação de tilápias em tanques-rede. 
Editora kubtiza, São Paulo, 2013, 100p. 

 OSTRENSKY, A., BOEGER, W. Piscicultura – fundamentos e técnicas de manejo. Livraria e 
Editora Agropecuária, Guaíba, RS, 1998, 211 p.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 CHRISTENSON, K. Aquaculture: Introduction to Aquaculture For Small Farmers. Rach Helson 
LLC., 2015, 91 p. 

 MUSTAFA, S., SHAPAWI, R. Aquaculture Ecosystems: Adaptability and Sustainability. Wiley-
Blackwell, 2015, 424 p. 

 OSTRENSKY, A. BORGHETTI, J.R. SOTO, D. Aquicultura no Brasil, o desafio é crescer. 
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), Brasília, 2008, 276 p. 

 LUCAS. J.S.; SOUTHGATE, P.C. & TUCKER, C.S. Aquaculture: Farming Aquatic Animals and 
Plants [Third edition. John Wiley & Sons 642 p.  

 SODERBERG, R. W.  Aquaculture technology flowing water and static water fish culture [1 ed.]. 
CRC Press. 272 p.  

 

 
Professor da Disciplina: Antonio Ostrensky 
 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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                                                                                                         Ficha 1 (permanente)

         

 Disciplina: Introdução à Pesquisa em Solos  Código: AL 053

 Natureza: 

 (     ) Obrigatória         

 ( X ) Optativa

   (  X ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

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

 CH Total: 60

 CH Semanal:
8

 

Padrão (PD):
30

 

Laboratório
(LB): 15 Campo (CP): 15 Estágio (ES): Orientada (OR): Prática Específica

(PE): 
Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

Conceitos básicos de pesquisa. Métodos dedutivo e método indutivo. Elaboração de projetos de pesquisa. Delineamentos e instalação de
experimentos. Redação de documentos (relatórios, artigos técnicos e científicos).

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

Documento assinado eletronicamente por MARCELO RICARDO DE LIMA, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 26/06/2020, às 10:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO MARQUES, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE SOLOS E ENGENHARIA AGRICOLA, em 26/06/2020, às 17:01,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2758071 e
o código CRC F51AA840.

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE

Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem considerados padrão para as
modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD).

Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem estabelecidos com
 infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios.

Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo.

Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante estágios regulados pela
Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008.

Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuaçãoacadêmica e/ou profissional, em seus mais amplos
aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação direta de docente responsável.

Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem restrições ao
quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou
atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação
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direta do docente responsável.

Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito da educação
básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta
docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o
acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por
turma.

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

AMADEU, M.S.U.S. et al. Manual de normalização de documentos científicos de acordo com as normas da ABNT. Curitiba: Editora da UFPR, 2015.
327 p. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45654>. Acesso em 23 jun. 2020.

MENEZES, A. H. N.; DUARTE, F. R.; CARVALHO, L. O. R.; SOUZA, T. E. S. Metodologia científica: teoria e aplicação na educação à distância. Petrolina:
UNIVASF, 2019. 83 p. Disponível em: <http://portais.univasf.edu.br/noticias/univasf-publica-livro-digital-sobre-metodologia-cientifica-voltada-para-educacao-
a-distancia/livro-de-metodologia-cientifica.pdf/view>. Acesso em 23 jun. 2020.

PRADANOV, C.C.; FREITAS, E.C. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo:
Feevale, 2013. 276 p. Disponível em: <https://www.feevale.br/institucional/editora-feevale/metodologia-do-trabalho-cientifico---2-edicao>. Acesso em 23 jun.
2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

IMAÑA-ENCINAS, J.; SANTANA, O. A. O trabalho científico na metodologia científica. Brasília: Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia
Florestal, 2019. 22 p. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/34368>. Acesso em 23 jun. 2020.

PEREIRA, A. S.; SHITSUKA, D. M.; PARREIRA, F. J.; SHITSUKA, R. Metodologia da pesquisa científica. Santa Maria: UFSM/NTE, 2018. 119 p.
Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/15824>. Acesso em 23 jun. 2020.

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1977-. Disponível em: <https://www.rbcsjournal.org/pt-
br/>. Acesso em 23 jun. 2020.

ROVER, A. (Coord.). Metodologia científica: educação à distância. Joaçaba: UNOESC, 2006. 103 p. Disponível em: <https://hugoribeiro.com.br/biblioteca-
digital/UNOESC-Apost_Metod_Cient-1.pdf>. Acesso em 23 jun. 2020.

ZANELLA, L. C. H. Metodologia de pesquisa. 2. ed. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração da UFSC, 2013. 134 p. Disponível em:
<http://arquivos.eadadm.ufsc.br/EaDADM/UAB_2014_2/Modulo_1/Metodologia/material_didatico/Livro%20texto%20Metodologia%20da%20Pesquisa.pdf>.
Acesso em 23 jun. 2020.
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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Introdução à Pesquisa em Solos  Código: AL 053

 Natureza: 

 (     ) Obrigatória         

 (  X  ) Optativa

   (  X  ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

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

 CH Total: 60

 CH Semanal: 8

 

Padrão (PD):
30

 

Laboratório
(LB): 15 Campo (CP): 15 Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

Conceitos básicos de pesquisa. Métodos dedutivo e método indutivo. Elaboração de projetos de pesquisa. Delineamentos e instalação de
experimentos. Redação de documentos (relatórios, artigos técnicos e científicos).

                                                                                                              PROGRAMA

1. Ambientação ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): apresentação em Fórum, conhecimento à respeito dos principais recursos do AVA.

2. Pesquisa, tema, problema e hipóteses: Pesquisa, tema, problema, hipótese, objetivo, variáveis dependentes e independentes; Principais áreas de
pesquisa na ciência do solo; Exercício sobre tema, problema, hipótese e objetivo com alguns artigos científicos da área de ciência do solo.

3. Classificação da pesquisa - Principais métodos e técnicas de pesquisa utilizados na ciência do solo: Classificação das pesquisas quanto à área do
conhecimento, quanto à finalidade, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos técnicos; Pesquisa bibliográfica; pesquisa documental; pesquisa
experimental; estudo caso-controle; levantamento; estudo de caso; pesquisa etnográfica; pesquisa ação; pesquisa participante; Exercício de classificação
das pesquisas com alguns artigos científicos da área de ciência do solo.

4. Estrutura do projeto de pesquisa na área de ciência do solo: Partes do projeto de pesquisa (título, introdução, revisão bibliográfica, material e métodos,
cronograma, recursos necessários, referências); Apresentação das normas e modelo da UFPR para elaboração do projeto de pesquisa e monografia.

5. Identificação de diferentes tipos de literaturas (livro, capítulo de livro, anais, boletim, manual, artigo científico, artigo técnico, mapas, website, etc.) mais
utilizados na ciência do solo

6. Citações e referências bibliográficas conforme as normas da ABNT (NBR 10520 e NBR 6023); Exercício de citações e referências bibliográficas de
literatura mais comum na área de ciência do solo.

7.  Busca de referências: Escolha do veículo de publicação; Classificação dos periódicos científicos (CAPES) e índices de impacto; Principais revistas
científicas na área de ciência do solo; Normas de publicação e normatização dos textos; Demonstração de busca de artigos da área de ciência do solo nas
bases de dados; Exercício de busca de literatura nas bases de dados.

8. Estilo da redação científica: Alguns aspectos do estilo do texto na redação científica na área de ciência do solo; Apresentação de vocabulários básicos na
área de ciência do solo.

9. Princípios da pesquisa experimental em solos: Principais aspectos na redação da metodologia de um projeto de pesquisa na área de solos; Os
delineamentos experimentais mais comuns na ciência do solo; Definindo o delineamento experimental mais adequado ao projeto de pesquisa na área de
ciência do solo; Exercício: análise da metodologia experimental em artigos da área de ciência do solo.

10. Representação dos resultados da pesquisa: O que será representado; Como será representado; Normas da UFPR para representação de figuras e
ilustrações; Exercício: identificação de figuras e ilustrações em artigos da área de ciência do solo.

11. Sistema Internacional de Unidades (SI) e suas aplicações na ciência do solo: As unidades básicas do SI e as unidades derivadas; Principais unidades
do SI utilizadas na ciência do solo; Exercício: conversão de unidades SI – aplicações na ciência do solo.
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12. Discussão e conclusões: O que é a discussão; Exercício: análise dos resultados em artigos da área de ciência do solo; Como deve ser a conclusão em
um trabalho científico; Exercício: Análise das conclusões em artigos da área de ciência do solo.

13. Formatação da monografia ou TCC: Partes da monografia ou TCC; Exercício: Análise monografias e TCCs na área de ciência do solo.

14. Apresentação de trabalhos científicos em eventos: Principais eventos científicos na área de ciência do solo; Formas de publicação (resumos, resumos
expandidos, anais); Aspectos na elaboração de apresentações orais ou banners; Exemplos de apresentações de trabalhos em eventos da área de
ciência do solo;

15. Níveis de formação científica: Iniciação científica, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado; Principais cursos de pós graduação na área
de ciência do solo no país. Currículo Lattes: atividades da área de ciência do solo que podem ser incluídas no currículo Lattes.

 

OBJETIVO GERAL

Proporcionar a oportunidade aos acadêmicos de desenvolverem o espírito científico, adquirirem habilidade prática pesquisa e divulgação científica na área
de ciência do solo.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Elaborar hipóteses científicas e elaborar projeto de pesquisa que possa testar tais hipóteses na área de ciência do solo;

b) Planejar e conduzir pesquisas na área de ciência do solo;

c) Ser capaz de analisar os dados e discuti-los em face a literatura relevante no tema escolhido;

d) Saber redigir publicação científica (resumos, artigos, monografia) e compreender os trâmites pertinentes à publicação ou defesa.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida integralmente na modalidade de ensino remoto emergencial, em conformidade com a Resolução 59/2020-
CEPE, apresentando uma variedade de métodos e estratégias de ensino e aprendizagem que contribuem para estimular o aprendizado, e no qual o aluno
esteja na centralidade do processo educativo.

A disciplina ocorrerá priorizando a realização de momentos de discussão e desenvolvimento de atividades, e socialização dos resultados nos Fóruns,
quando serão utilizados os conteúdos curriculares abordados nas aulas.

A disciplina está prevista para ocorrer em formato síncrono (aulas síncronas) e assíncrono (aulas gravadas, leitura do material instrucional e realização das
atividades). Os encontros síncronos ocorrerão sempre às segundas feiras no período da tarde.

a) Sistema de comunicação: Para mediar o conteúdo à distância da disciplina será utilizado algum Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) disponível
na UFPR (UFPR Virtual), onde será disponibilizado material instrucional específico para o ensino remoto emergencial (apostila, vídeos, etc.), e serão
utilizadas ferramentas como fórum, glossário e tarefas on-line, sendo que estas atividades serão realizadas de modo assíncrono.

b) Modelo de tutoria a 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 (se disponível).

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 especificamente elaborada para o ensino remoto emergencial, pelo docente da disciplina. Os
módulos da apostila serão disponibilizados no AVA à medida em que avançarem os conteúdos previstos. Os vídeos estão disponíveis no Youtube e terão os
links específicos devidamente indicados no AVA. Também estarão disponíveis links de outros livros, disponíveis on-line na Internet 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 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
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

O controle de frequência somente por meio da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelas/pelos
estudantes.

A avaliação será baseada nas notas atribuídas aos estudantes pela entrega das atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UFPR Virtual,
participação nos fóruns on-line e contribuição nos glossários (Wiki).

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.

A nota da disciplina consistirá na média das notas de participação do aluno nas atividades previstas no AVA, e avaliadas de acordo com as rubricas acima
citadas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

AMADEU, M.S.U.S. et al. Manual de normalização de documentos científicos de acordo com as normas da ABNT. Curitiba: Editora da UFPR, 2015.
327 p. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45654>
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MENEZES, A. H. N.; DUARTE, F. R.; CARVALHO, L. O. R.; SOUZA, T. E. S. Metodologia científica: teoria e aplicação na educação à distância. Petrolina:
UNIVASF, 2019. 83 p. Disponível em: <http://portais.univasf.edu.br/noticias/univasf-publica-livro-digital-sobre-metodologia-cientifica-voltada-para-educacao-
a-distancia/livro-de-metodologia-cientifica.pdf/view>

PRADANOV, C.C.; FREITAS, E.C. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo:
Feevale, 2013. 276 p. Disponível em: <https://www.feevale.br/institucional/editora-feevale/metodologia-do-trabalho-cientifico---2-edicao>

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

IMAÑA-ENCINAS, J.; SANTANA, O. A. O trabalho científico na metodologia científica. Brasília: Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia
Florestal, 2019. 22 p. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/34368>. Acesso em 23 jun. 2020.

PEREIRA, A. S.; SHITSUKA, D. M.; PARREIRA, F. J.; SHITSUKA, R. Metodologia da pesquisa científica. Santa Maria: UFSM/NTE, 2018. 119 p.
Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/15824>. Acesso em 23 jun. 2020.

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1977-. Disponível em: <https://www.rbcsjournal.org/pt-
br/>. Acesso em 23 jun. 2020.

ROVER, A. (Coord.). Metodologia científica: educação à distância. Joaçaba: UNOESC, 2006. 103 p. Disponível em: <https://hugoribeiro.com.br/biblioteca-
digital/UNOESC-Apost_Metod_Cient-1.pdf>. Acesso em 23 jun. 2020.

ZANELLA, L. C. H. Metodologia de pesquisa. 2. ed. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração da UFSC, 2013. 134 p. Disponível em:
<http://arquivos.eadadm.ufsc.br/EaDADM/UAB_2014_2/Modulo_1/Metodologia/material_didatico/Livro%20texto%20Metodologia%20da%20Pesquisa.pdf>.
Acesso em 23 jun. 2020.

                                

Documento assinado eletronicamente por MARCELO RICARDO DE LIMA, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 26/06/2020, às 10:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO MARQUES, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE SOLOS E ENGENHARIA AGRICOLA, em 26/06/2020, às 17:01,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2758147 e
o código CRC E139C9AC.
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CRONOGRAMA DE AULAS – DISCIPLINA CONCENTRADA 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL – CONFORME RESOLUÇÃO 59/2020-CEPE 

MÊS DIA HORÁRIO* C.H. AULA CONTEÚDO MÉTODO ATIVIDADE 

JU
LH

O
 -

 2
0

2
0

 

13 
13:30-
17:30 

4 1 
Ambientação no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) 

Vídeo de 
apresentação 

do AVA 

Participação 
no fórum de 

apresentação 

16 
13:30-
17:30 

4 2 
Pesquisa, tema, problema e 
hipóteses 

Vídeo aula 
gravada e 
apostila 

Tarefa a ser 
postada no 

AVA 

20 
13:30-
17:30 

4 3 
Classificação das pesquisas na área 
de ciência do solo 

Aula 
síncrona e 

apostila 

Tarefa a ser 
postada no 

AVA 

23 
13:30-
17:30 

4 4 
Estrutura do projeto de pesquisa na 
área de ciência do solo 

Vídeo aula 
gravada e 
apostila 

Participação 
na 

construção 
do glossário 

(Wiki) no 
AVA 

27 
13:30-
17:30 

4 5 
Identificação de diferentes tipos de 
literaturas mais usadas na ciência 
do solo 

Aula 
síncrona e 

apostila 

Participação 
no fórum no 

AVA 

30 
13:30-
17:30 

4 6 
Citações e referências bibliográficas 
conforme as normas da ABNT 

Vídeo aula 
gravada e 
apostila 

Participação 
no fórum no 

AVA 

A
G

O
ST

O
 -

 2
0

20
 

03 
13:30-
17:30 

4 7 
Busca de referências nas bases de 
dados 

Aula 
síncrona e 

apostila 

Participação 
no fórum no 

AVA 

06 
13:30-
17:30 

4 8 Estilo da redação científica 
Vídeo aula 
gravada e 
apostila 

Tarefa a ser 
postada no 

AVA 

10 
13:30-
17:30 

4 9 
Princípios da pesquisa experimental 
em solos 

Vídeo aula 
gravada e 
apostila 

Participação 
na 

construção 
do glossário 

(Wiki) no 
AVA 

13 
13:30-
17:30 

4 10 
Representação dos resultados da 
pesquisa 

Vídeo aula 
gravada e 
apostila 

Participação 
no fórum no 

AVA 

17 
13:30-
17:30 

4 11 
Discussão e conclusões no trabalho 
científico 

Aula 
síncrona e 

apostila 

Tarefa a ser 
postada no 

AVA 

20 
13:30-
17:30 

4 12 
Sistema Internacional de Unidades 
(SI) e suas aplicações na ciência do 
solo  

Vídeo aula 
gravada e 
apostila 

Tarefa a ser 
postada no 

AVA 

24 
13:30-
17:30 

4 13 Formatação da monografia ou TCC 
Vídeo aula 
gravada e 
apostila 

Participação 
no fórum no 

AVA 
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27 
13:30-
17:30 

4 14 
Apresentação de trabalhos 
científicos em eventos da área de 
ciência do solo 

Vídeo aula 
gravada e 
apostila 

Participação 
no fórum no 

AVA 

31 
13:30-
17:30 

4 15 
Níveis de formação científica e 
Currículo Lattes 

Vídeo aula 
gravada e 
apostila 

Elaboração 
ou 

atualização 
do currículo 

Lattes 
próprio 

  Total C.H.  60h     

 

AULAS 

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

discente, sendo uma sugestão de horário para realizar as atividades. Para as aulas “Síncronas”, as datas se referem 

aos dias em que haverá videoconferência, sempre as 13:30 horas, pelo endereço 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/educacao-em-solos. 

 

AVALIAÇÕES 

O controle de frequência somente por meio da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e exercícios 

domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes. 

A avaliação será baseada nas notas atribuídas aos estudantes pela entrega das atividades no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) da UFPR Virtual, participação nos fóruns on-line e contribuição nos glossários (Wiki). 

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. 

A nota da disciplina consistirá na média das notas de participação do aluno nas atividades previstas no AVA, e 

avaliadas de acordo com as rubricas acima citadas.  
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