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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Zootecnia I  Código: DZO015

 Natureza: 

 (X) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (X) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-
requisito:  Bromatologia e
Forragicultura

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

 CH Total:
54

 CH
Semanal: 4

 

Padrão
(PD): 36

 

Laboratório
(LB): 

Campo
(CP): 18

Estágio
(ES): 

Orientada
(OR): 

Prática
Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica
(EFP):

Extensão
(EXT):

Prática Como
Componente
Curricular
(PCC): 

EMENTA 

Nutrição e manejo em suínos, aves e organismos aquáticos: aspectos e perspectivas da criação no Paraná, Brasil e mundo; caracterização de
espécies, raças e tipos; melhoramento e reprodução; cálculo de ração; manejo nas diferentes fases de criação; instalações; controle sanitário;

planejamento da criação.

                                                                                                              PROGRAMA

Avicultura – mercado e características produtivas e econômicas da cadeia avícola nacional e internacional, instalações e equipamentos em
avicultura, manejo da criação e programas de alimentação de frangos de corte, matrizes e poedeiras

Suinocultura: mercado e características produtivas e econômicas da cadeia suinícola nacional e internacional, manejo da criação e
alimentação de suínos nas diferentes fases.

Piscicultura – situação atual da aquicultura e da pesca no Brasil e no mundo, principais grupos e espécies produzidos, principais países
produtores. Manejo na reprodução e engorda de peixes. Princípios básicos de qualidade de água para aquicultura, principais tipos e sistemas
de cultivo empregados.
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OBJETIVO GERAL

Capacitar os alunos para atuar profissionalmente em sistemas de produção de aves, suínos e peixes.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Os alunos deverão demonstrar ao final da disciplina, conhecimentos a respeito da produção e comercialização de aves, suínos e peixes, sobre
instalações, manejo da criação e da alimentação aves, suínos e peixes.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Aulas: Serão realizadas de maneira assíncrona com todo o conteúdo da disciplina sendo disponibilizado através do ambiente da UFPR
Virtual disponibilizado pela CIPEAD.

Sistema de comunicação: a comunicação com os discentes das disciplinas será realizada pelas ferramentas disponibilizadas pela
plataforma da UFPR Virtual (fóruns e sistema de mensagens). As mensagens enviadas serão respondidas em até 48h úteis. Caso se faça
necessário poderá ser agendado em data de comum acordo entre discentes e docente encontro através do E-aula Jitsi disponibilizado no
ambiente da turma específica da disciplina no ambiente da UFPR Virtual. Todas as informações sobre a disciplina (Ficha 2, Material
bibliográfico, etc.) ficará disponível na turma da disciplina alocada o ambiente da UFPR Virtual.

Modelo de tutoria: O tutor para a realização das atividades assíncronas será o próprio professor da Disciplina, pois é a primeira vez que é
ofertada.

Materiais didáticos para as atividades de ensino: Serão constituídos de recursos audiovisuais ou escritos produzidos/disponibilizados
pelo docente ou por terceiros e acessíveis em ambiente virtual oficial da UFPR ou aberto ao público em geral. O material didático de cada
unidade da disciplina será disponibilizado semanalmente até às 19h das datas pré-estabelecidas no cronograma da disciplina.

Mídias e recursos tecnológicos: para acompanhar e realizar as atividades assíncronas propostas na disciplina será necessário recursos
de hardware (computadores ou smartphones) conectado à internet com softwares para edição e leitura de texto e imagens, planilha
eletrônica, apresentação de slides e reprodução de som e vídeo.

Identificação do controle de frequência das atividades: A frequência será controlada unicamente pela realização das atividades
assíncronas propostas para cada unidade didática dentro dos prazos pré-estabelecidos. Será considerado ausente o discente que não
entregar a(s) atividade(s) no(s) prazo(s) estabelecido(s) sem justificativa amparada pela Resolução 37/97 e 22/21. Somente serão
consideradas atividades submetidas para avaliação utilizando no ambiente da turma da disciplina na Plataforma UFPR Virtual.
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FORMAS DE AVALIAÇÃO

Durante a disciplina serão propostas diferentes atividades assíncronas referentes a cada unidade didática abordada na disciplina. A cada
atividade proposta será atribuído o valor de 100 pontos, distribuídos em diferentes questões/atividades. A nota final da disciplina será obtida
pela média aritmética de todas as atividades propostas. Será considerado aprovado o(a) discente que obtiver média igual ou superior a 70
(setenta inteiros) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades assíncronas propostas. Não obtendo as condições
supracitadas o(a) discente poderá realizar exame final ou ser reprovado(a). O(A) discente que não atingir a média final de aprovação poderá
fazer o exame final desde que tenha a frequência mínima exigida e não tenha média inferior a 40 (quarenta inteiros) de acordo com o Art. 96

da Resolução 37/97. No exame final serão aprovados na disciplina os que obtiverem grau numérico igual ou superior a 50 (cinquenta inteiros)
na média aritmética entre o grau do exame final e a média do conjunto das avaliações realizadas. Caso não atenda os critérios anteriores para

aprovação ou realização de exame final o(a) discente será considerado automaticamente reprovado(a).
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