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DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA E DESENVOLVIMENTO RURAL

PLANO DE ENSINO 2022.2 Curso Zootecnia

I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA NO DE HORAS-AULA SEMANAIS TOTAL DE HORAS-AULA 

SEMESTRAIS
TEÓRICAS PRÁTICAS

ZOT7105 EXTERIOR E JULGAMENTO DE 
ANIMAIS ZOOTÉCNICOS

54 54 horas

Fase: 5ª Créditos: 03 Caráter: Obrigatória

II. HORÁRIO
TURMAS TEÓRICAS TURMAS PRÁTICAS
6ª feira: 7:30 – 10:00 6ª feira: 7:30 – 10:00

III. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S)
1. SANDRA REGINA SOUZA TEIXEIRA DE CARVALHO

IV. OBJETIVOS
Capacitar os estudantes a avaliarem as condições dos animais domésticos, participarem de julgamentos como jurados
ou auxiliares e a atuarem em associações de criadores de animais como responsáveis pelo registro genealógico.

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Apresentação da Disciplina: Programa de Aula. Datas. Conteúdo. Literatura.
Aspectos do exterior dos animais a serem considerados na sua avaliação e julgamento.
Exterior dos animais e funcionalidade.
Características raciais dos bovinos de corte e de leite e dos bufalinos.
Características raciais de suínos, aves de corte e aves de postura.
Características raciais de ovinos lanados e não-lanados, de corte e de leite.
Características raciais de caprinos de corte e de leite.
Características raciais de eqüinos e muares.
Legislação brasileira sobre o registro genealógico de animais de exploração zootécnica.
Organização do registro genealógico.
Organização de feiras e de mostras de animais de interesse zootécnico.

VI. METODOLOGIA
Aulas expositivas e práticas.

VII. AVALIAÇÃO
Três avaliações escritas: 3 horas-aula, com 33,33 % de peso cada. Aulas de campo: o conteúdo será cobrado em prova escrita.
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada: A RESOLUÇÃO Nº 17/CUn/97,  de 30 de setembro de 1997. (Com as alterações 
introduzidas pelas Resoluções 07/CUn/1998,  10/CUn/2000,  08/CUn/2001 e 18/CUn/2004)  regulamenta o  processo de realização de 
provas de segunda chamada. Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas  
pelos professores, poderá solicitar segunda chamada de provas na Secretaria do Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural 
através de requerimento por ele assinado com os respectivos comprovantes, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de  
realização de cada prova, sendo avaliados os pedidos, devidamente comprovados conforme Capítulo IV - Do Rendimento Escolar - Seção 
I - Da Frequência e do Aproveitamento: Art. 74 - O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar 
avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido de avaliação  à Chefia do Departamento de Ensino ao qual a disciplina 
pertence, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, recebendo provisoriamente a menção I.  § 1º - Cessado o motivo que impediu a realização 
da  avaliação,  o  aluno,  se  autorizado  pelo  Departamento  de  Ensino,  deverá  fazê-la  quando,  então,  tratando-se  de  nota  final,  será  
encaminhada ao Departamento de Administração Escolar-DAE, pelo Departamento de Ensino. § 2º - Se a nota final da disciplina não for 
enviada ao Departamento de Administração Escolar-DAE até o final do período letivo seguinte, será atribuída ao aluno, automaticamente, 
nota 0 (zero) na disciplina, com todas as suas implicações. § 3º - Enquanto o aluno não obtiver o resultado final da avaliação da disciplina,  
não terá direito à matrícula em disciplina que a tiver como pré-requisito.

VIII.  CRONOGRAMA



DATA ASSUNTO

26/08/22
3 hs: Apresentação da Disciplina: Programa de Aula. Datas. Conteúdo. Literatura. Normas da disciplina.  
Aspectos do exterior dos animais a serem considerados na sua avaliação e julgamento.

02/09/22 3 hs: Visita técnica a Expointer Rio Grande do Sul + 3 hs de atividades extra-classe

09/09/22 3 hs: Características raciais suínos

16/09/22 3 hs: Características raciais dos bovinos de corte. EPMURAS

23/09/22 3 hs: Características raciais dos bovinos de corte.
30/09/22 3 hs: Características raciais  bubalinos

07/10/22 3 hs: Avaliação escrita

14/10/22 3 hs: Características raciais de caprinos e ovinos (corte e leite)

21/10/22 3 hs: Conformação e pelagens. Características raciais de eqüinos e muares.

28/10/22 Feriado
04/11/22 3 hs: Morfologia Bovinos de leite
11/11/22 3 hs: Organização de feiras e de mostras de animais de interesse zootécnico.

18/11/22

3 hs: . Organização de bancos de dados genealógicos e de coleta de dados visando o melhoramento 
genético das espécies. Legislação brasileira sobre o registro genealógico de animais de exploração 
zootécnica.

25/11/22 6 hs: Aula prática Fazenda Ressacada
02/12/22 Vestibular
09/12/22 3 hs: Avaliação escrita
16/12/22 3 hs: Avaliação escrita de recuperação
23/12/22 3 hs: Entrega de notas

XI. BIBLIOGRAFIA
Básica:
JARDIM, Walter Ramos. Bovinocultura. Instituto Campineiro de ensino Agricola. 1981, 525p. 
(http://www.icea.com.br/cliente/GerenciaNavegacao.php3?departamento=005&nivel=1&produto=595&seshid=978093)
SANTOS, Rinaldo dos. Nelore: A vitótia Brasileira. Uberaba Agropecuária Tropical 2000. 572p.  
(http://www.zebus.com.br/at/livronelore.php)
SILVA, J. C. P. M., VELOSO, C. M. RAÇAS DE GADO LEITEIRO. Aprenda Facil, 2011, 149p. 636.2.034 S586r. 9 exemplares

Complementar:
BARCELOS, J.O.J., COSTA, E.C. Crescimento de bovinos de corte. Porto Alegre, UFRGS, 2006. (636.2 033 d536c) 1 ex.
CAMARGO, M.X., CHIEFFI, A. Ezoognósia, São Paulo, IZ, 1971. (636.08 c172e) 2 exemplares
SANTOS, R. A geometria do zebu: uma contribuição a ezoognosia e a zoognomonia, São Paulo, Nobel,  2 ed. 1985. (636.291 
s237g) 2 exemplares.
SANTOS, Rinaldo dos. Guzerá - O Gado do Brasil. Uberaba Agropecuária Tropical. 
(http://www.zebus.com.br/at/livroguzera_informacoes.php)
Site sugerido: http://www.arcoovinos.com.br/  e http://www.abcz.org.br/

..............................................................................
Ass. do Professor Responsável

Aprovado na Reunião do Colegiado do Depto em ___/___/___                                          

..............................................................

 Ass. Chefe do Depto.
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