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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Doenças dos Suínos  Código:DCV019

 Natureza: 

 (  x) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (   x  ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: DZO022
Produção de Aves e Suínos  Co-requisito:  Modalidade: (     ) Presencial      (  x   ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD:

_______

 CH Total:45

 CH Semanal: 3

 

Padrão (PD):
30

 

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

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

A disciplina tem como objetivo fornecer aos alunos elementos teóricos e práticos para que possam diagnosticar, tratar e prevenir as principais
doenças que acometem os suínos, assim como monitorar sanitariamente os rebanhos por meio de necropsias e avaliação de peças obtidas

em abatedouro.

 

                                                                                                              PROGRAMA

1. Doença causadas por bactérias: colibaciloses, rinite atrófica, pneumonia enzoótica, pneumonia por Pasteurella sp., meningite
estreptocócica, artrite, linfadenite tuberculóide, erisipela, epidermite exsudativa, infecção urinária, Síndrome mastite-metrite-agalaxia,
pleuropneumonia, doença de glasser.

2. Doenças causadas por vírus; doença de Aujeszky, peste suína clássica, peste suína africana, parvovirose, circovirose, rotavirose, diarreia
epidêmica suína, influenza suína, doença causada pelo Senecavirus A.

3. Doenças causadas por parasitas: isosporose e sarna.
4. Principais micotoxicoses dos suínos.

As atividades serão distribuídas em nove aulas gravadas, conforme programação abaixo. Todas as aulas serão assíncronas e estarão
disponíveis a partir das 9h das terças-feiras de cada semana, conforme datas abaixo. .Terão dois momentos de entrega dos trabalhos de
avaliação, também descrito no cronograma abaixo.

Dia                            Atividade

04/05/2021     Aula gravada

11/05/2021     Aula gravada

18/05/2021     Aula gravada

25/05/2021     Aula gravada

01/06/2021     Aula gravada

08/06/2021     Aula gravada e Entrega do trabalho 1
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15/06/2021     Aula gravada

22/06/2021     Aula gravada

29/06/2021     Aula gravada

06/07/2021     Aula gravada e Entrega do trabalho 2

OBJETIVO GERAL

Fornecer informações a respeito das doenças que acometem os suínos nos sistemas intensivos de criação

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitar o aluno para identificar e corrigir os problemas sanitários nas criações de suínos, visando a melhora da qualidade de vida dos
animais e aumento da produtividade.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será ministrada de maneira remota assíncrona, de modo que os alunos receberão as aulas gravadas e disponibilizadas no
youtube. Também será enviado em formato pdf uma apostila com todo com o conteúdo da disciplina, bem como os livros em PDF listados na
bibliografia básica e complementar. Será criada uma equipe no Teams para trocas de informações, esclarecimentos sobre os temas e envio
de documentos. As aulas serão ministradas ao longo de 9 semanas, totalizando 5 horas semanais. A décima semana de aula será apenas
para entregar o trabalho final. Na sexta e décima semana de aula, os alunos deverão entregar um trabalho individual escrito 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: alberton@ufpr.br

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Dois trabalhos escritos versando sobre todas as aulas disponibilizadas com pelo menos com 48h de antecedência da  data de entrega dos
trabalhos, que serão em 08/06 e 06/07 de 2021.

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

1. Alberton, G. C. Apostila de Doenças dos Suínos. UFPR, 2020. (Documento em Word e PDF)

2. BRASIL – MAPA. Suinocultura: uma saúde e um bem-estar. 500p. 2020(Documento em PDF)

3. ABCS - Doenças Virais de Importância na Produção de Suínos. 315p. 2020 (Documento em PDF)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

1. Site da Associação Brasileira de Produtores de Suínos - ABCS - abcs.org.br/materiais-e-publicacoes
2. Site do Centro Nacional de Pesquisa de Aves e Suínos - CNPSA - EMBRAPA - https://www.embrapa.br/suinos-e-aves
3. ABCS - Produção de Suínos : Teoria e Prática - 908p - 2014 - Documento em PDF
4. ABCS - Manual Brasileiro de Boas Práticas Agropecuárias na Produção de Suínos - 140p, 2011 - Documento em PDF
5. Site da OIE - https://www.oie.int/

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

Documento assinado eletronicamente por GERALDO CAMILO ALBERTON, PROFESSOR
3 GRAU, em 16/04/2021, às 06:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3438459 e
o código CRC F9468FE9.
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