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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Fisiopatologia da Reprodução dos animais Domésticos  Código: DCV016

 Natureza: 

 (   x  ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (  x   ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: DCV008  Co-requisito:  Modalidade: (     ) Presencial      (   x  ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD:
_______

 CH Total:45

 CH
Semanal:03

 

Padrão
(PD): 30

 

Laboratório
(LB): 15

Campo
(CP): 

Estágio
(ES): 

Orientada
(OR): 

Prática
Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica
(EFP):

Extensão
(EXT):

Prática Como
Componente
Curricular
(PCC): 

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

*indicar a carga horária que será à distância.

EMENTA 

Morfologia, fisiologia e semiologia dos aparelhos reprodutivos feminino e masculino com a respectiva patologia clínica da reprodução e seu
respectivo diagnóstico, prognóstico e tratamento.

                                                                                                              PROGRAMA

Tópicos de morfologia histologia e fisiologia do aparelho reprodutor feminino, Fisiologia hormonal, ovulação e ciclo estral, semiologia do
aparelho genital feminino, gestação, fases e diagnóstico, infertilidade de ordem hormonal, infecciosa, nutricional e genética (diagnóstico,
prognóstico e tratamento)

Tópicos de morfologia histologia e fisiologia do aparelho reprodutivo masculino, Fisiologia hormonal da reprodução do macho,
Comportamento sexual e fases da cópula,  Espermatogênese, Mecanismo da ereção e ejaculação, Semiologia do aparelho genital masculino,
Patologias da reprodução no macho (impotência couendi e generandi diagnóstico, Prognóstico e Tratamento).

-03/05- Aula gravada

-10/05- Aula gravada

-17/05- Aula gravada

-24/05- Aula gravada

-31/05-  Aula gravada

-07/06- Aula gravada

-14/06- Aula gravada

-21/06- 1a Atividade referente às aulas ministradas
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-28/06- Aula gravada

-05/07- Aula gravada

-12/07-  Aula gravada

-19/07- Aula gravada

-26/07-Aula gravada

-02/08- 2a Atividade referente às aulas ministradas.

 

 

OBJETIVO GERAL

Capacitar o aluno à prática da clínica da reprodução dos animais domésticos.

OBJETIVO ESPECÍFICO

No final do curso, o aluno deverá estar apto a realizar o diagnóstico, prognóstico e indicar o tratamento quando couber aos problemas
reprodutivos dos animais domésticos, bem como realizar processos diagnósticos e preparatórios que constituem a biotecnologia da

reprodução.

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será ministrada de maneira remota, de modo que os alunos receberão as aulas gravadas e disponibilizadas no youtube. Também
será enviado  bibliografia básica e complementar. Será criada uma equipe no Teams para esclarecimentos sobre os temas e discussão sobre
dúvidas. As aulas serão ministradas ao longo de 13 semanas, 3 horas semanais. A oitava e décima quinta semana de aula será apenas para
entregar o trabalho referente as aulas ministradas via e-mail, com confirmação de recebimento, que valerá nota e será utilizado para computar

a frequência. Todas as conversas com os alunos serão via equipe Teams e com e-mail do professor. ivowsantos@gmail.com

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Serão realizadas 2 (duas) atividades sobre aulas teóricas ministradas. Será elaborado um questionário com referente as aulas sendo que os
mesmos serão disponibilizados  com um mínimo de 48 horas da data prevista para a entrega via email.  A média será o somatório das duas
atividades dividido por 2.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

Patología clínica da reprodução dos animais mamíferos domésticos, E. Grunert, E.H. Birgel, W.G. Vale, 2005. https://minhabiblioteca.ufpr.br

Reprodução Animal. Hafez e Hafez. 2004. https://minhabiblioteca.ufpr.br

Patologia da Reprodução dos Animais Domésticos, 4a edição, Nascimento, E.F; Santos, R.L. https://minhabiblioteca.ufpr.br

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

Reprodução no cão e no gato. J. Chistiansen, 1994. https://minhabiblioteca.ufpr.br

Veterinary reproductive ultrassonography W. Kahn, 1994. https://minhabiblioteca.ufpr.br

Revista Acadêmica: Ciências Agrárias e Ambientais. www.editorachampagnat.pucpr.br

Revista do Colégio brasileiro de Reprodução Animal. http://www.cbra.org.br

Animal Reproduction. http://www.cbra.org.br/animreprod.

 

 

 

                              

Documento assinado eletronicamente por IVO WALTER DOS SANTOS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 15/04/2021, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3439212 e
o código CRC B76B1503.
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