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1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
NOME DA DISCIPLINA/

TEORICAS .TECASP

TOTAL DE HORAS-AULA
SEMESTRAIS

ZOT7002

Fase; 1 0a

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

C réditos: 20 Caráter: Obrigatória

11 PRE-REQUISITO (S)
NOME DA DISCIPLINACODIGO

A disciplina obrigatória no currículo do Curso de Zootecnia ZOT7002 - Estágio
Supervisionado tem carga horária mínima de 300 horas para estágio (360 horas-aula) e
tem como pré-requisito a aprovação em todas as disciplinas obrigatórias cursadas até a
nona fase, inclusive, e no mínimo 504 horas aula de disciplinas complementares do
currículo pleno de Zootecnia. A disciplina ZOT7002 - Estágio Supervisionado deve ser
realizado no 10' (décimo) semestre do curso. O estágio pode ser desenvolvido
Individualmente ou, em caráter excepcional, em conjunto com outras disciplinas, sendo que
estas podem somar até 5 créditos. ou seja, a soma das disciplinas não poderá ultrapassar
90 horas-aula.
No caso do aluno realizar o estágio juntamente com disciplinas, estas não poderão ser
relacionadas ao assunto estágio.

111 CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA E OFERECIDA
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ZOOTECNIA

IV. EMENTA

Noções e estrutura de uma empresa. Empreendedorismo rural. Estrutura organizacional. Conceitos eetapas do
processo de negociação. Simulação de sistemas económicos visando aprimorar a capacidade decisória do
empreendedor ru.ra

V..OBJETIVOS

Que permita ao acadêmico:
confrontar-se com o ambiente de trabalho na forma tradicional, isto é, vivenciar, os diferentes setores da
empresa e aprender diversos processos por meio de perguntas ou prática, substituindo parcialmente a
função de um funcionário, oul
elaborar/receber um projeto para desenvolver em determinado ponto do processo produtivo para
avaliar seu conhecimento. sua capacidade de adaptação, sua aptidão em propor melhorias ou propor
novas tecnologias. para que seja possível demonstrar seu potencial. oul

em comum acordo com a concedente (empresa ou instituição). elaborar um projeto de caráter científicó-
tecnológico para o desenvolvimento de um produto e/ou processo,~ou ainda, para avaliar um processo. industrial
com intuito de propor melhoria ou otimização técnico-económica do mesmo.
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D

Concepções e objetivo do estágio;
Organização e dinâmica do estágios
Habilidade e competências do Zootecnista
Mercado de trabalho
Pesquisa e Extensão
Ciência e tecnologia na .produção animall
Relatório final
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