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i. iDENrl PltiÀ<lÃo UA OlsciPÇlNA:
CÓDIGO l NOME DA DISCIPLINA iE HORAS-AU-LA SEMANAIS

IORICAS ~ PRÁTICAS
02:45 00:15

TOTALDEHORAS-AULA
SEMESTRAIS

54HORASZOT5810

Fase: 8'. . [Créditos: 03

ii. PKÉ-KEQui$iTO (S)
CÓDIGO l NOME DA niscipLiN4

Í 2ÓT5504 I MELHORAMENTO ANIMAL
2. ZOT5604 l ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO ANiNj8b

IV. EM EFTA
o pais: Cadeia produtiva da suinicultura. Sistemas de

produção de suínos. Raças. alimentação, sanidade. instalações. equipamentos, dimensionamento e manejo da produção
Tipiílcação dç ç
V. OBJ ETl\'OS

Proporcionar base de entendimento técnico, cientínlco, social e econõniico sobre a produção de suínos e sobre a cadeia produtiva da suinocultur
Obietivos Específicos:
Capacitar o Engenheiro Agrónomo tecnicamente para aduar na área de suinicultura
Conscientizar o Engenheiro Agrónomo da importância da suinocultura no contexto social. económico e ambiental..
Capacitar o Engenheiro Agrõnonlo a dimensionar gran.jas de produção de suínos
Capacitar o Engenheiro Agrónomo a aduar no

VI. CONTEÚDO PROG RAMÀTICO
Conteúdo Teórico
/\presenLação da disciplina. Programa de aulas. Importância e objetívos da suinicultura. Cadeia produtiva do negócio suínos. Situação da suiQocultura:
SC. BR. mundo. Perspectivas. Origem: história. evolução dos suínos. Principais funções e produtos dos suínos. Raças.e seleção. Cruzamentos. neterose.
Programas melhora mento genético.. Fisiologia e características de importância económica em suinocultura: Reprodução; cio, ovulação, gestação
pançao. prolificidade. aparelho mamário. aleitamento. desmama. crescimento. terminação. deposição de carne e de gordura:
Número leitões por leitegada: vivos. mortos. natimortos, mortos. ao nascer; número de leitões ao desmama. mortalidade de leitões; produtividade de
i:iiiã.'.i;.i; ;-l:«d, ;«íd- d, «h'. t"' d. «.im«'., «";ã. ,lim«','. id,d., p"' d' 'b''' ' "-dim"t' d' ""'.
Fases da criação de suínos. Tipo de Produtor. Manejo pré-abate. Rendimento carcaça e carne. Cortes da carcaça. Método Brasileiro de Classificação

ilÜilÜ$iliÉà Riba :: a: l ágil üm :;
nutrição leitões de creche. crescimento e terminação. Vitaminas, minerais, aditivos. Produção e manejo de dejetos de suínos.
Licenciannnto ambiental.'Comportamento dos suínos. Sanidade e profilaxia das principais doenças dos suínos. Eito e endoparasitas.
Qualidade nutricional da carne suína. Consumo e fàlores que limitam seu consumo

Produtos sumos disponíveis para os consumidores. Raças. anatomia dos suínos: exterior, aparelho mamário, partes prmcipais do corpo, aprumos.

SUINOCULTURA
Caráter: Obrigatória
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